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Připomínky a vyjádření vedoucího: 
 

Studentka se zabývala dvěma technikami (Analytický přístup a Shluková analýza), které lze použít pro 
zrychlení výpočtů projekcí cash flow v životním pojištění na základě mnoha scénářů úrokových měr. To je 
dnes v praxi velmi zajímavé téma, neboť tyto výsledky (výsledky projekcí cash flow pro mnoho různých 
úrokových scénářů) jsou žádané pro mnoho aplikací v risk managementu, value managementu, pricingu 
apod. v pojišťovnictví. 

V kapitole 1 diplomantka uvádí velmi stručný popis stanovení reálné hodnoty závazků ze životního 
pojištění. Tato část má pro účely úvodu do problematiky rozumný rozsah. 
 
Stěžejní částí práce je kapitola 2 (a dále pak i kapitola 4). Zde diplomantka popisuje analytický přístup 
(část 2.1) a přístup s pomocí shlukové analýzy (část 2.2). 
 
Poznámky k části 2.1. – Analytický přístup: 
a) Tento popis lze považovat za správný. 
b) Oproti předchozí verzi diplomové práce diplomantka už zmínila (byť velmi stručně – v posledním 

odstavci na str. 11) informaci, ve kterých případech může tento přístup být v praxi komplikovanější. 
 
Poznámky k části 2.2. – Shluková analýza: 
Oproti předchozí verzi diplomové práce diplomantka už uvedla informaci o tom, na základě jakých 
proměnných se počítala vzdálenost 2 smluv při shlukování (poslední věta na str. 12).  
 
Kapitola 3 velmi zjednodušeně ilustruje vytvoření rizikově neutrálních úrokových scénářů. Jde o základní 
popis jednoho z možných modelů (CIR). 
 
Čtvrtá kapitola (Implementation) by měla být nejzajímavější a nejpřínosnější částí práce s výsledky dobře 
využitelnými v praxi. 
Po úvodním popisu konkrétních hodnot úrokových scénářů a ostatních předpokladů projekcí 
diplomantka velmi stručně ukazuje výsledky a) zrychlení výpočtů a b) chyb v odhadech. 
Moje poznámky z předchozí verze byly většinou zapracovány. 
 
V poslední kapitole Conclusion diplomatka shrnuje výsledky práce.  
I zde byly mé poznámky z minulé verze většinou zapracované (byť velmi stručně). 



Závěrečné hodnocení vedoucího práce: 
Diplomatka uspokojivě pochopila dané téma. 
Práci zpracovala v anglickém jazyku s dobrou gramatickou úrovní.  
Vytvořila i vlastní SW se zpracovaným výpočetním kódem. 
Většina mých poznámek k minulé verzi diplomové práci byly zapracovány, byť velmi stručně. 
Jistě by bylo možné i vhodné zvýšit rozsah práce a diskutovat více případů i do větších detailů. 
Diplomatkou provedený rozsah považuji minimální, avšak z faktického hlediska za ještě akceptovatelný. 
 
 
V průběhu obhajoby bych velmi uvítal odpovědi na tyto otázky (stejné jako při minulé obhajobě): 

1) Můžete blíže zmínit situace, kdy analytický přístup obecně nevykáže výsledky přesně shodné 
s výsledky ze základního („per policy“) modelu a proč? 

2) Jaké proměnné z pojistných smluv jste používala pro shlukovou analýzu a jak byla definována 
vzdálenost mezi 2 smlouvami?  
 

Závěr: 
Za předpokladu kvalitně provedené obhajoby a uspokojivě zodpovězených odpovědích na uvedené 
otázky doporučuji práci uznat jako diplomovou.  
 

V Pardubicích, 1.6.2018 
 

 
____________ 
Martin Janeček 


