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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.
119-4 Autor zde hovoří o “vypočtené hodnotě VaR”, takže VaRt t-1 (α) je vlastně odhad: Tato
skutečnost měla být zdůrazněna a případně odlišena jiným značením.
1311-6 Zde se jako v předchozích verzích vyskytuje chyba, kdy (I1 (α), ..., IN (α)) je presentován jako
náhodný výběr, přičemž α je uváděno jako parametr. Hned na začátku výkladu (asi na začátku 2.2)
měl autor uvést, že zde je α předem pevně zvolené číslo. Jestli se mýlím, pak prosím o polopatické
vysvětlení.
185-4 Věta “Nevýhodou tohoto přístupu je fakt, že jsme limitování pouze na vývoj v minulosti a
nejsme schopni do testu zahrnout i jiné vlivy.” by měla být podrobně vysvětlena.
193-6 “... s cílem zjistit pomocí zpětného testování, zdali námi naměřené hodnoty VaR byly pro
toto období dostatečně přesné. “: Zvýrazněné fráze potřebují vysvětlení, případně uvedení na
pravou míru.
20 Výtka, kterou jsem měl formulovat již při posuzování předchozích verzí (a následné doporučení
kodifikovat i pro kvalifikační práce, které se zabývají podobnými tématy): Na grafech výnosů jsou
identifikovatelné pouze extrémní výkyvy (krize, panika apod.). Neznám nikoho, kdo by na základě
grafů výnosů byl schopen vyslovit hypotézu, zda se jedná o Wienerův proces, frakcionální Brownův
pohyb nebo jiný z mnoha užívaných modelů. Doporučuji je vždy doprovodit grafy vývoje cen.
204-2 Věta “V tabulce je pak také uvedena hodnota výběrového 5%- kvantilu. Pokud
bychom znali hodnotu výběrového kvantilu vypočteného z veškerých dat, pak
by nebylo v rozporu jej užívat místo hodnot VaR pro předpověď rizika.” by měla být podrobně
vysvětlena. Zde si také všimněme jedné z nekorektních variací vyskytujících se v práci pro
označování kvantilů: “5%- kvantilu”.
25 a dále: Místo “Kritický obor” má být “Kritická hodnota”.
266-1 Následující odstavec potřebuje bližší vysvětlení, zvláště zvýrazněných partií:
Je intuitivně vidět, proč test, který zkoumá pouze 1-0,95-VaR, by naši hypotézu
nemusel zamítnout: pozorovaná hodnota je blízká našemu kvantilu. Naopak
test, který zkoumá pouze 1-0,99-VaR, naši hypotézu v dané hypotetické situaci
může zamítnout. Stejně tak MUT by zamítnul hypotézu nejen kvůli 1%-kvantilu,
ale i kvůli rozsahu mezikvantilového rozpětí. Právě z tohoto důvodu lze považovat
MUT za vhodnější backtestovací přístup oproti testu četnosti výjimek.
Závěrem konstatuji, že předložená třetí verze bakalářské práce splňuje požadavky na bakalářskou
práci kladené. Všechny mé podstatné námitky byly v této verzi zohledněny. Jak jsem již dříve
konstatoval, téma bylo na bakalářský stupeň poměrně obtížné. A to zejména pro řešitele, který
neabsolvoval kursy z oblasti financí a příslušných partií matematické statistiky. Nicméně je vidět, že
po mé konstruktivní kritice se dobral ke slušné presentaci výsledků, které se v nesrozumitelné a
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nepřesné podobě objevovaly i v předchozích verzích .

Komentář k praktické části
Není míněn adresně k této práci, ale obecně. S nesmyslným administrativním nařízením o formě
příloh kvalifikačních prací se prakticky vytratila možnost kontroly výpočtů, ve kterých je výpočetní
část důležitou součástí. Kód a data (která již nejsou v poslední době vůbec uváděna) ve formě
tištěné přílohy kvalifikační práci jsou pro účely ověřování bezcenné. Doporučuji pro tyto případy
povinnost vložit kód a data bez panujících současných obstrukcí do SIS nebo potupně na CD, a to
vlepit do papírové verze práce. Pokud by ani to nebylo legislativně schůdné, pak zbývají děrné
štítky nebo děrná páska.

Místo, datum, podpis vedoucího/oponenta
Praha, 19. 8. 2019, Jan Hurt
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