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☒doporučuji ☐nedoporučuji

uznat jako diplomovou/bakalářskou. Návrh klasifikace přikládám na zvláštním papíru.

Připomínky a vyjádření vedoucího/oponenta:

Řešitel se velmi dobře zhostil obtížného tématu. Práce svědčí o hlubokém pochopení pojednávané 

problematiky. Následují připomínky a komentáře k možnému vylepšení.



Užitečný by byl seznam značení. V textu se těžko hledá význam symbolů w(t),  aj. K práci měl být 

přiložen CD s kódem. Samotný výpis programu příliš užitečný není.

str. 74 (strana 7, 4. řádek zdola): Jak by se dokázalo, že jde opravdu o hustotu (zřejmě vzhledem k 

součinové čítací × n -rozměrné Lebesgueově míře)?

str. 810 a jinde: Bylo by vhodné uvádět definiční obory hustot. Jedná se zde o proměnný počet 

parametrů nebo o podmíněnou hustotu?

str. 8: Jak se z (1.1) dojde k (1.5)?

str. 13: Měly být uvedeny (přibližné) standardní odchylky odhadů parametrů a koeficienty 

determinace.

str. 14: Proč se mezi čtyřmi roděleními uvažovalo zrovna Burrovo rozdělení? Měla by být uvedena 

jeho hustota. I když pochazí od Burra, je asi známější jako Singh-Maddalovo rozdělení nebo Pare-

tovo rozdělení typu IV. Postrádám testy dobré shody.

str. 19: Nejedná se o věrohodnostní funkci, ale o subvěrohodnostní funkci. Ve věrohodnostní funkci 

musí ještě vystupovat rozdělení Wi.

str. 21 a dříve: Mělo by být uvedeno, jaké jsou rozsahy náhodných výběrů, ze kterých se uváděné 

odhady počítají. Opět postrádám testy dobré shody. Pochybuji o tom, že pro materiálové škody je 

log-normální rozdělení vhodné.

str. 234: Co se myslí pojmem “general density”?

str. 234 - 242: Uvedený postup (hledání kvantilu pro generování jednoho náhodného čísla řešením 

nelineární rovnice) je naprosto zcestný. Uvádím dvě z řady možných podstatně nesrovnatelně 

efektivnějších metod. První postup užívá zabudované funkce programu Mathematica. Druhý postup 

je mj. uveden v přednášce Výpočetní prostředky finanční a pojistné matematiky (řešitel mj. tuto 

přednášku absolvoval) a jeho myšlenka je na použitém systému nezávislá, přesto ji ilustruji také v 

systému Mathematica. S ohledem na to, že jsem neměl k dispozici data v elektronické podobě, 

obkreslil jsem ze str. 17 graf hustoty IBNR škod myší. Navíc jsem pro jednoduchost data netransfor-

moval.

The empirical density:
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These data are stored in bednarikCoordinates2. By interpolating and normalizing we obtain the 

density:
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In[45]:= bednarikInterpol2 = Interpolation[bednarikCoordinates2];
bednarikIntegral = Integrate[bednarikInterpol2[x], {x, 40, 362}]
bednarikPDF[x_] = bednarikInterpol2[x]

bednarikIntegral
Plot[bednarikPDF[x], {x, 40, 362},
PlotLabel "The density of IBNR claims", PlotRange All, PlotStyle Thick]

Out[46]= 15102.8

Out[47]= 0.000066213 InterpolatingFunction Domain: {{40., 363.}}
Output: scalar [x]
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The density of IBNR claims

First method (User Defined Distribution Given PDF)

We define the distribution with the above density on the support (40, 362).

In[20]:= bednarikDistribution = ProbabilityDistribution[{"PDF", bednarikPDF[x]}, {x, 40, 362}]
Out[20]= ProbabilityDistribution

0.000066213 InterpolatingFunction Domain: {{40., 363.}}
Output: scalar [x..], {x.., 40, 362}

First 10 random numbers and consequently timing of the generation of 100000 random numbers. 

In[21]:= SeedRandom[1313](* First 10 random numbers *)
RandomVariate[bednarikDistribution, 10]
SeedRandom[1313](* 100000 random numbers *)
Timing[bednarikRandomNumbers100000fromDistribution =

RandomVariate[bednarikDistribution, 100000];]
Out[22]= {158.452, 358.923, 357.109, 180.445, 98.9653, 351.441, 342.009, 348.745, 179.876, 198.431}
Out[24]= {1.17001, Null}

Time 1.17 sec (on PC with 3.00 GHz processor) seems to be satisfactory enough for further work. 

Comparison of the theoretical density and histogram of the generated random numbers:
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In[44]:= Show[Histogram[bednarikRandomNumbers100000fromDistribution, Automatic, "PDF"], Plot[
PDF[bednarikDistribution, x], {x, 40, 362}, PlotStyle {Thick, Red}, PlotRange All]]
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Second method (Reverse the coordinates in the plot of CDF)

This an efficient implementation of the inverse transform method. If F-1 is the quantile function 

corresponding to the distribution function F and U is a uniformly distribute random variable on (0, 1) 

then F-1(U) possesses distribution F. 

First we calculate the distribution function bednarikCDF corresponding to the density bednarikPDF 

as a numerical solution to the differential equation CDF' (x) = PDF(x) for an unknown function CDF 

with the initial condition CDF(40) = 0. It is more efficient than a direct numerical integration.

In[41]:= Clear[x, bednarikCDF]
bednarikCDF := bednarikCDF =

Module[{y}, First[y /. NDSolve[{y'[x] bednarikPDF[x], y[40] 0}, y, {x, 40, 362}]]]
In[43]:= bednarikCDFplot = Plot[bednarikCDF[x], {x, 40, 362},

PlotLabel "The CDF of IBNR claims", PlotRange All, PlotStyle Thick]

Out[43]=
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Next we extract the plot points (x, y) and reverse them to (y, x):
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In[54]:= Clear[x]
bednarikPoints = Cases[bednarikCDFplot, Line[{x__}] x, Infinity];
GraphicsRow@{ListPlot[bednarikPoints, PlotLabel "CDF approximation IBNR", PlotStyle Thick],

ListPlot[Map[Reverse, bednarikPoints],
PlotLabel "Inverse CDF approximation IBNR", PlotStyle Thick]}
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Note that this approach takes advantage of the adaptive built in Plot function. Then numerically 

compute the inverse function using interpolation:

In[59]:= bednarikInverseCDF = Interpolation[Map[Reverse, bednarikPoints]]
Plot[bednarikInverseCDF[x], {x, 0.0000001, 1},
PlotLabel "Quantile Function IBNR", PlotStyle Thick]

Out[59]= InterpolatingFunction Domain: 1.36×10-8, 1.
Output: scalar
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In[67]:= SeedRandom[1313](* First 10 random numbers *)
Table[bednarikInverseCDF[Random[]], {10}]

Out[68]= {361.492, 351.58, 319.759, 352.795, 291.588, 333.651, 355.933, 205.594, 361.569, 348.426}
This method is approximately three times faster than the previous one:

In[69]:= SeedRandom[1313]
Timing[bednarikRandomNumbers100000 = Table[bednarikInverseCDF[Random[]], {100000}];]

Out[70]= {0.312002, Null}

20170825_Posudek_DP_Bednarik.nb 5



In[71]:= Show[Histogram[bednarikRandomNumbers100000, Automatic, "PDF"],
Plot[bednarikPDF[x], {x, 40, 362}, PlotStyle Red, PlotRange All]]

Out[71]=
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Místo, datum, podpis vedoucího/oponenta: Praha, 25. srpna 2017
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