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Shrnutí obsahu práce 

Práce se zabývá vícestupňovými úlohami stochastického programování a jejich řešením pomocí 

scénářových stromů, které slouží k reprezentaci náhodného procesu. První kapitola je věnována 

zavedení obecných vícestupňových stochastických úloh. Zvláštní pozornost je věnována převodu 

„dolní trojúhelníkové“ formulace na „schodovitou“. Druhá kapitola je věnována různým formulacím za 

využití scénářových stromů. Konkrétně jsou uvedeny vnořená, implicitní a explicitní formulace. 

Probrány jsou i tři metody generování scénářů založené na nezávislých stupních, markovských 

řetězcích a scénářové mřížce. V závěru kapitoly je uvedena formulace vícestupňového investičního 

problému s CVaRem v každém stupni. Úloha je podle mého názoru převzatá z diplomové práce Malá 

(2014). Obecný popis je zpracován především z knih Kall a Mayer (2005) a Shapiro a kol. (2009). 

Třetí kapitola je věnována popisu metody generování scénářů momentovou metodou. Konkrétně je 

popsán přístup Hoyland a kol. (2003) založený na prvních čtyřech momentech a korelační matici. 

Čtvrtá kapitola je věnována numerické studii, kdy uchazeč porovnává stability úloh s ohledem na 

různé přístupy ke generování scénářových stromů. Konkrétně jsou porovnány po stupních nezávislé 

stromy a stromy založené na markovských řetězcích, při jejichž využití je implementována rekurentní 

metoda nejmenších čtverců na časovou řadu výnosů. Pátá kapitola shrnuje výsledky a uvádí možná 

navazující témata pro budoucí zpracování. 

 

Celkové hodnocení práce 

Téma práce.  Téma hodnotím jako přiměřeně náročné. O splnění zadání mám drobné pochybnosti, 

viz níže. 

Vlastní příspěvek.  Vlastní příspěvek zřejmě spočívá v kompilaci metod z různých zdrojů a jejich 

následné implementaci a aplikaci na investiční problém. Uchazeče však žádám, aby svůj přínos 

podrobněji vysvětlil, viz níže. 

Matematická úroveň.  Matematická úroveň je průměrná.  

Práce se zdroji.  Zdroje jsou uvedeny v seznamu literatury a řádně citovány v textu. 

Formální úprava.  Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni, zaznamenal jsem jen 

minimum překlepů a formálních vad. 

Připomínky a otázky 

1. Žádám uchazeče, aby v obhajobě jasně vymezil svůj přínos, především pak oproti diplomové 

práci Malá (2014). Přínos v práci jistě je, ale je potřeba ho vyjasnit, aby bylo možné posoudit, 

zda je dostatečný. Malá (2014) již řešila stejný investiční problém na stejných datech (pouze 

kratším období) a podobně detailně vyložila momentovou metodu.  

2. Využívají se někde v práci všechny zavedené formulace vícestupňových úloh? Která je použita 

pro řešení? Využil jste nějak převodu „dolní trojúhelníkové“ formulace na „schodovitou“? 

3. Str. 14: Ve formulaci (2.2) nejsou všechny symboly zavedeny, např. matice A. 

4. Podkapitola 2.2: V celé práci postrádám exaktní formulaci úlohy s markovským řetězcem. Tedy 

není možné posoudit, zda jeho využití přináší nějakou redukci ve velikosti a náročnosti úlohy 

nebo zda je nutné vyrobit „více rozvětvený“ strom a řešit tedy mnohem větší úlohu. Uchazeče 
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bych poprosil o vysvětlení, resp. formulaci takovéto úlohy. Stačí pro úlohu řešenou v části 4.3. 

5. Str. 16, Poznámka: Jedná se spíše o definici. 

6. Podkapitola 2.3: V práci je sice představena scénářová mřížka, avšak není nikde aplikována. 

7. Str. 18: Obrázek 2.6, na který se odkazujete, se nachází až na straně 24. 

8. Str. 19: Definice výnosů ξ se vyjasní až v numerické části na straně 33. Zde může být čtenář 

dost zmatený. 

9. Str. 19 (přeloženo): Věta „V každém stupni se nám odkryje vývoj budoucích výnosů, na základě 

čehož se rozhodujeme, zda dokoupíme …“ by svědčila o značném nepochopení principu 

vícestupňových úloh. Můžete prosím výrok opravit? 

10. Str. 19–20: Poznámkám o rozdílech a zanedbání některých členů nerozumím. 

11. Str. 20: Při zavádění hranice minimální investice se obvykle využívají binární proměnné, které 

určují, zda do dané pozice vůbec vstoupit. 

12. Str. 20: U definice CVaR postrádám předpoklad konečnosti střední hodnoty ztrátové náhodné 

veličiny. 

13. Str. 21, Poznámka: Ve zdroji Rockafellar a Uryasev (2002) rozhodně není uvedeno, že by se 

CVaR rovnal uvedené podmíněné střední hodnotě. Naopak je ukázáno, že rovnost obecně 

nastat nemusí. Pokud vím, daný vztah je i součástí výuky. 

14. Str. 21: Reformulaci kladné části považuji za standardní techniku. 

15. Str. 21, dole: Zavedení uvedených ztrátových náhodných veličin by si zasloužilo alespoň krátký 

komentář. 

16. Str. 25: Nejsem si jistý, že pojmenován kapitoly vystihuje její obsah. 

17. Str. 27: Vzorec (3.6) opakuje (3.2). 

18. Obecně k využití momentové metody ve financích: Je rozumné předpokládat konečnost 

čtvrtého momentu výnosů? 

19. Nezaznamenal jsem diskuzi konvergence momentové metody. 

20. Str. 28, Veta 2: Uchazeč sice uvádí, že poskytuje vlastní důkaz, avšak ten se již vyskytoval v 

(jinde citované) diplomové práci Malá (2014). 

21. Str. 35: Jak si mám představit „po stupních nezávislý“ scénářový strom pro dvoustupňovou 

úlohu? 

22. V numerické části obecně postrádám informace o délce výpočtu – jak pro řešení 

optimalizačních úloh, tak pro generování scénářů momentovou metodou. 

23. Dělat závěry o stabilitě na základě pěti scénářových stromů považuji za odvážné, leč možné. 

 

Závěr 

Mé doporučení závisí na průběhu obhajoby. 
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