Letos v únoru uplynulo 90 let od založení Spolku eskoslovenských pojistných
technik, jehož nástupkyní je od roku 1992 podle svých stanov eská spolenost aktuár.
Ve styku se zahraniními institucemi, spolek vystupoval jako Association des Actuaires
tchècoslovaques. Výroí je pro nás významné tím, že adí eskou spolenost aktuár na
19. místo podle starobylosti mezi souasnými 62 spolenostmi, které jsou ádnými leny
Mezinárodní aktuárské asociace (IAA).
Vývoj finanních institucí v posledních letech je provázen rstem drazu na ízení rizik
a aktuárské spolenosti se zabývají problémem, jak konkurovat podnikavým sdružením,
vydávajícím osvdení o kvalifikaci rizika ídit. Nedávno se Groupe Consultatif Actuariel
Européen obrátila na eskou spolenost aktuár se žádostí, aby rozeslala vlivným
odborníkm dopis o schopnostech aktuár pro tuto innost.
Problémem anglosaských asociací a spoleností, ídících se jejich vzorem, je to, že
odbornost svých len dokládají pouze osvdením, které samy vydaly. eská republika
spolu s dalšími stedoevropskými zemmi, skandinávskými zemmi, Belgií a Holandskem má
tradici vysokoškolského vzdlávání aktuár, založenou na spojení finanní a pojistné
matematiky s matematickou statistikou, a s pevažujícím vlivem jedné nebo pouze nevelkého
potu škol.
Není teba dokládat, že absolventi matematicko-fyzikální fakulty UK se dobe uplatují
na vedoucích místech pi ízení rizik. To je v bankách a pojišovnách i v odborném tisku
dobe známo. Z této úvahy vznikla myšlenka uspoádat soubor pednášek Matematika
a ízení rizik jako ukázku, kde všude absolventi studia matematiky a fyziky psobí.
Finanní a pojistná matematika na fakult se opírá o významnou tradici. Po vzoru Vídn
byl od studijního roku 1904/05 zahájen na eské technice v Praze Dvouletý uební bh pro
pojistnou techniku. Zasloužil se o to prof. Gabriel Blažek, jeden ze zakladatel Jednoty
eských matematik a fyzik, mladoeský politik, od r. 1897 námstek vrchního editele
a pozdji vrchní editel Hypotení banky. Pro pírodovdeckou fakultu UK schválilo
ministerstvo školství a národní osvty v r. 1921 Cyklus pednášek z pojistné matematiky
a matematické statistiky, jehož garantem byl prof. Emil Schoenbaum, len editelství
Všeobecného penzijního ústavu a autor pojistn matematické zprávy k návrhu zákona
o sociálním pojištní (1924). Oba kursy byly v r. 1946 zákonem o studiu statisticko-pojistném
pemnny na vysokoškolské studijní obory. Pi založení matematicko-fyzikální fakulty UK
její katedru matematické statistiky utvoili uitelé magisterského studia matematické
statistiky, pojistné matematiky a ekonometriky na pírodovdecké fakult UK a uitelé
matematické vtve statisticko-pojistného inženýrství na VUT. V nových ekonomických
podmínkách byla na matematicko-fyzikální fakult UK v roce 1992 zahájena výuka
magisterského oboru Finanní a pojistná matematika a pozdji rovnž zavedeno doktorské
studium.
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V tomto sborníku je uveejnna vtšina pednášek proslovených v cyklu Matematika
a ízení rizik v rámci Semináe z aktuárských vd. Cyklus zstane na programu semináe
i v dalších letech, protože seminá považujeme za vhodné fórum pro výmnu zkušeností
matematik a fyzik psobících ve finanní sfée. Dkujeme pednášejícím za hodnotná
vystoupení a pojišovn Kooperativa za úhradu náklad spojených s vydáním sborníku.

Petr Mandl
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