
Otázky k přednáškám Dynamické modelování úmrtnosti: 

1) Co vyjadřují pojmy rektangularizace a expanze ve vývoji úmrtnosti? 

2) Zaveďte Lee-Carterův (LC) model s chybami s nulovou střední hodnotou a stejným 
rozptylem. 

3) Popište stručně jednu z metod pro odhad parametrů LC modelu  s chybami s nulovou střední 
hodnotou a stejným rozptylem. 

4) Popište modifikaci LC modelu založenou na předpokladu Poissonova rozdělení počtů úmrtí. 

5) Popište postup odhadu parametrů LC modelu za předpokladu Poissonova rozdělení  počtů 
úmrtí. 

6) Jak se obecně modeluje časový index κt v LC modelu? 

7) Uveďte způsob projekce řady κt v LC modelu v případě náhodné procházky s driftem. 

8) Popište Renshaw-Habermanovo rozšíření LC modelu o kohortní efekt. Jak se přistupuje 
k odhadu parametrů? 

9) Popište Cairns-Blake-Dowdův model pro vývoj úmrtnosti v čase. 

10) Jak se modelují časové parametry v CBD modelu? Popište postup odhadu pro 
dvourozměrnou náhodnou procházku s driftem. 

Otázky k přednášce Cenování produktů v životním pojištění : 

1) Popište obecný princip stanovení pojistného pomocí modelu peněžních toků. 

2) Jaké jsou výhody cenování pomocí modelu peněžních toků ve srovnání s klasickým přístupem 
pomocí komutačních čísel? 

3) Jaké předpoklady do modelu finančních toků vstupují? 
 

4) Uveďte alespoň 3 běžně používané míry profitability včetně jejich definice/vysvětlení. 
 

5) Jak zjistíme, které parametry jsou pro produkt významné? 
 
Otázky k přednášce Pojišťovna a aktuár : 

1) Jaké hlavní funkce zastávají pojistní matematici v pojišťovně – uveďte příklady. 

2) Kde se mohou pojistní matematici uplatnit mimo pojišťovny – uveďte příklady pozic resp. 
činností. 

3) Jak  se nazývá profesní organizace aktuárů v ČR a jaké jsou její hlavní cíle? 

4) Jak je definována pojistně matematická funkce podle platné legislativy? Uveďte příklady 
činností pokrytých pojistně matematickou funkcí. 

5) V čem spočívá reporting a jaké jsou jeho hlavní principy?  



Otázky k přednášce Řízení rizik v pojišťovně: 

 

1) Co je mapa rizik a jaké hlavní skupiny rizik se vyskytují v pojišťovně? 
 

2) Jaké jsou v současnosti hlavní trendy ovlivňující pojistná rizika? 
 

3) V jakých činnostech spočívá řízení rizik? 
 

4) Co je rizikový apetit a tolerance rizika? 
 

5) Jaké přístupy lze využít ke snížení akceptovaného rizika? 

 

 

 

 


