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uznat jako diplomovou/bakalářskou. Návrh klasifikace přikládám na zvláštním papíru.

Připomínky a vyjádření vedoucího/oponenta:

(symbol sh znamená stránku s, řádek h shora, sd řádek d zdola, případně rozmezí)

Gramatické a některé věcné chyby jsem částečně vyznačil v exempláři, který jsem měl k dispozici. 
Jejich výčet by zabral několik stránek. 

4 uprostřed: Znovu opakovaná chyba” pro dlouhou pozici “je VaR záporná hodnota.” Znaménko 
VaR nesouvisí se znaménkem ΔXk.  VaR může být kladná i záporná v libovolné pozici.

4  Jak je matematicky definováno “k - (1 - p) - VaR”? Formulace “... hodnotu VaR zapisujeme v 
absolutní hodnotě.” neposkytuje jednoznačný výklad.

47 ΔXk je náhodná veličina. Tvrzení “... pro daný časový horizont k jsme předpověděli ztrátu, tedy 
ΔXk < 0.” nedává smysl. 

43  Jaká je definice “očekávané střední hodnoty zisku? Anglicky by to bylo “expected expected 
value ...”. Opět jako v předchozí verzi je strana 4 zmatečná.

64 Jak je definováno r? To snad nezávisí na t?

65 Co znamená fráze “... M je počet veškeré dostupné informace z minulosti.”?

6 V matematické práci (na rozdíl od prací finančních prozaiků) je nutné přesně definovat pojmy 
“veškerá dostupná informace”, “rozdělení podmíněné veškerou dostupnou informací” a jasně 
rozlišovat “podmíněný rozptyl” a “rozptyl podmíněného rozdělení”.

66-5 “Podstatnou výhodou přístupu RiskMetrics jsou vlastnosti logaritmických měr ...”. Nejedná se o 
výhodu “RiskMetrics”, ale o vlastnost funkce logaritmus” logaritmus součinu je roven součtu 
logaritmů. 

815 Co si řešitel představuje pod pojmem “empirický kvantil”? Dotaz vychází z fráze “... nemusíme 
znát přesné rozdělení {ϵt}, ani pro určení empirického kvantilu.”

816 Jaký je přesný význam formulace “... kvantil může být nekorektně odhadnut ... “? Co je to “nízký 
kvantil”?

87-5 Blábol. 

9 Definice 3, 4: Není možné uvažovat libovolné náhodné veličiny, ale je nutné rozlišovat mezi 
náhodnými veličinami představující zisky a těmi, které představují ztráty. S ohledem na to, že se v 
práci většinou pojednává o ztrátách a definice 3, 4 jsou vztaženy k ziskům, měla se použít 
translanční invariance pro ztráty, tedy ρ(Z + a) = ρ(Z) + a, a ne pro zisky (se znaménkem minus).

9 Poslední odstavec je asi převzatý blábol. Frázi “Je zřejmé, že kvantil každého rozdělení vždy 
existuje a je konečný, tedy i VaR vždy existuje.” jsem vytýkal i v minulé verzi. Jelikož však odkaz na 
Sheppard, 2018 je nedostupný, není možné ověřit, zda zcestná tvrzení pocházejí od řešitele nebo 
citovaného autora. Citovaná stránka:
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115-3 Jak může náhodný výběr záviset na neznámém parametru α? Ten se pak na str. 111  užije k 
jeho odhadu!

12 Příklad: Jaké metodiky pro “napočítání VaR” nebo “měření” použily osoby A a B držící stejná 
portfolia a dospěly k různým výsledkům?

13 V odstavci 2.4 je podstatný předpoklad α < β. V odstavci 2.5 se uvažuje hypotéza (2.3) s předpok-
ladem α > β. mohl by to řešitel vysvětlit?

12, 14, 15, 17: Nikde jsem nenašel odkazy na důkazy konvergence věrohodnostních poměrů.

1512 Nikde jsem nenašel definici náhodné veličiny LRUC.

1513 a dále” Co jsou “projevy vyjímek”?

16 Odstavec 2.7 je téměř doslovný překlad citované literatury převzatý minimálně s jednou hrubou 
chybou ve vzorci (2.7): “Má-li d geometrické rozdělení ..., pak platí: E[Mj(d, p)] = 0, ∀ j ∈ℕ, ∀ d ∈ℕ. 

16 Je-li j ∈ℕ, nemá smysl dodefinovat M-1(d, p) = 0. V definici se vyskytují dva obory ℕ0 a ℕ - to 
řešitel ignoruje. Dodefinování uvedeného symbolu má smysl pro j ∈ℕ0.

174,5 Zajímalo by mne, z čeho v odkazu (Hansen, 1982) vyplývá konvergence v (2.8).

227 Přínosem práce by bylo popsat odhadové procedury např. jak se pro odhad parametrů AIC 
použije.

Závěrem lze konstatovat, že teoretická část je kompilace s chybami převzatými i řešitelovými, 
někdy téměř doslovný překlad  částí citovaných pramenů. V práci chybí věrohodné odkazy. Prak-
tické příklady jsou těžko rozluštitelné i pro zasvěcence. Vzhledem k tomu, že těžiště práce by mělo 
být v praktických ilustracích, je podstatným nedostatkem, že k práci nejsou přiloženy programy s 
příslušnými procedurami. Kontrola by vyžadovala vlastní naprogramování. To jsem sice částečně 
učinil při kontrole podezřelých výsledků minulé verze, ale nyní jsem to již nepovažoval za účelné.

Konstatuji, že zadané téma bylo na bakalářskou práci poměrně obtížné, ale to nic nemění na 
skutečnosti, že se řešitel při zpracování dopustil řady závažných chyb a opomenutí.

Místo, datum, podpis vedoucího/oponenta: Praha, 28. 1. 2019, Jan Hurt
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