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Předložená diplomová práce je zaměřena na jednu z klíčových oblastí pojišťovnictví – měření 

rizika úmrtnosti. Zvolené téma je stále aktuální i zajímavé co do aplikační stránky, a to i 

s ohledem na potřebu zohlednit při modelování a následném odhadu rizika a potažmo i 

kapitálového požadavku reálné charakteristiky změn úmrtnosti lidské populace. 

Téma diplomové práce tedy je Analýza dopadu odhadované míry úmrtnosti na solventnost 

pojišťovny. Cílem práce je analyzovat dopad očekávané míry úmrtnosti na solventnost životní 

pojišťovny, a to prostřednictvím předpovědi očekávaného vývoje úmrtnosti do budoucna, na 

základě historické časové řady údajů o pravděpodobnosti úmrtí a s přihlédnutím k 

historickému vývoji a jeho odchylkám, které by mohli predikci ovlivnit. 

Dopad míry úmrtnosti, tedy riziko její změny, je měřeno pro případ zvoleného 

zjednodušeného pojistného kmene, tj. mužů či žen přibližně stejného věku, kteří jsou pojištěni 

na přibližně stejně dlouhé období. Základní výpočty jsou postaveny na Leeově-Carterově 

modelu a jsou realizovány pomocí programu Mathematica. 

Teoretická část práce (kapitoly 2 a 3) je strukturována za účelem definice klíčových pojmů 

z oblasti řízení rizik pojišťovny, a zejména rizika životního. Pozornost je nejprve zaměřena na 

rizika v pojišťovnictví jako takovém, na koncepci Solvency I i II a na způsoby testování její 

úrovně. Následuje objasnění postupů využitelných pro efektivní měření rizika, tedy základy 

práce se vstupními daty (úmrtnostními tabulkami), jejich budoucí predikce a modelování 

s využitím postupů na bázi modelu dle Leeho a Cartera.  

Autorka při výkladu klíčových součástí řízení životního rizika a jeho modelování 

postupuje logicky a jasně, s dostatečnou matematickou přesností.  

Původní výsledky práce jsou obsaženy v kapitole 4. Autorka nejprve podrobně analyzuje 

vývoj úmrtnosti z historického pohledu, aby posléze zjištěné poznatky využila při konstrukci 

Leeova-Carterova modelu. Jeho naplnění parametry následně umožňuje predikci budoucí 

úmrtnosti a podrobné studium jejího dopadu na solventnost pojistitele. 

Kapitola čtvrtá je doplněna množstvím ilustrujících grafů, které zvyšují informační 

hodnotu dílčích závěrů i komplexních výsledků. 



Práci jako celek lze chápat za významný příspěvek k poznání principů modelování 

životního rizika a jeho provázanosti na solventnost pojistitele.  

Lze uzavřít, že v práci bylo na vysoké úrovni dostáno všem kvalitativním nárokům 

kladeným na absolventa oboru Finance a vzhledem k tomu, že byly rovněž splněny stanovené 

formální požadavky, je možné práci doporuč i t  k obhajobě.  
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