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     Diplomová práce se zabývá problematikou regulatorního systému Solvency II,  který od 

jeho povinného zavedení na začátku roku 2016 znamená revoluci v unijním pojišťovnictví a 

jeho první pilíř nebývalou (a povinnou) aplikaci matematiky v praxi. Práci považuji za velmi 

zdařilou jak z teoretického pohledu pojistné matematiky, tak z pohledu pojistné praxe. Přínos 

práce vidím ve třech aspektech:

(1) Matematika pro standardní vzorec Solvency II:

     Již při práci na monografii o riziku ve financích a pojišťovnictví jsem s překvapením zjistil, 

jak obtížné je vypátrat původ a odůvodnění některých částí standardní formule v Solvency II. 

Je to překvapující, neboť podle těchto vzorců ročně protékají v EU stovky miliard eur. Autorovi 

této práce se v řadě případů podařilo vzorce nejen odůvodnit exaktními matematickými argu-

menty, ale také posoudit některá praktická doporučení a aproximace pro jejich aplikaci (osobně 

jsem nebyl schopen dohledat, zda někdo neudělal něco podobného).

(2) Technické rezervy:

     Stochastický přístup k technickým rezervám (v Solvency II  označovaným jako technical  

provisions TP) se řídí poměrně složitou teorií, zvlášť když je nutné vyčíslit riziko spojené 

s rezervami především v neživotním pojištění  (tj.  střední chybu jejich predikce).  Autorovi 

práce se podařilo předložit tuto teorii v kompaktní formě pro dvě důležité metodiky používané 

pro odhad rezerv (best estimate) v praxi (Chain-Ladder a Bornhuetter-Ferguson) doplněním 

slepých či neúplných míst v literatuře (a to i směrem k zobecněným lineárním modelům aj.). 

(3) Výpočet Solvency Capital Requirement (SCR) a Minimum Capital Requirement (MCR):

     Zde je nutné ocenit,  že  autor provedl  realistické výpočty v rámci některých rizikových 

modulů Solvency II jednak na (i) téměř reálných datech od jedné nejmenované zajišťovny 

provozující zajišťovací praxi po celém světě (již příprava a setřídění takových dat pro příslušné 

výpočty není zrovna jednoduchý problém), a zároveň také (ii) vytvořil svůj vlastní software a 

nepoužil hotové (velmi drahé) komerční systémy. 

     Předložený  text  dle  mého  názoru  vysoce  překračuje  standard  pro  diplomové  práce  a 

jednoznačně ho doporučuji k obhajobě.
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