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

Připomínky a vyjádření vedoucího/oponenta:

Při řešení se autor potýkal s vlastním těžkopádným vyjadřováním v češtině a s matematickými 
nepřesnostmi v citované literatuře, zvláště pak v článcích z Journal of Econometrics. Mohu však 
konstatovat, že finální verze práce je slušná prezentace prakticky použitelných metod spolu s 
obsáhlou a pracnou numerickou ilustrací.

Co se týká právě numerické studie byl původní záměr vedoucího ilustrovat pojednané modely na 
datech z českého trhu dluhopisů. Ukázalo se však, že česká data jsou naprosto nevhodná pro daný 
účel – investoři většinou drží dluhopisy do splatnosti a dat pro smysluplné modelování je tudíž 
málo. 

Řešitel proto použil data o dluhopisech USA ze společnosti Bloomberg. Vypreparování dat použitel-
ných pro výpočty bylo pracné a ne příliš intuitivní, v práci to však autor skromně zamlčel.  

Na závěr bych chtěl vyjádřit zvláštní poděkování systému Theses.cz pro odhalování plagiátů. V 
předložené diplomové práci nalezl systém 14 podobných dokumentů, viz “Protokol o vyhodnocení 
podobností závěrečné práce”: 

https://is.cuni.cz/studium/dipl_uc/redir.php?redir=plagiaty_protokol&did=169264&kid=142084&fid
=120341043&id=f4351c58246d1429ba472c70a2040c97&tid=

 Ve všech nalezl právě jednu shodu (podobnou pasáž), cituji bez upravené diakritiky: 

“práci vypracoval(a) samostatne a výhradne s použitím citovaných pramenu, literatury a dalších 
odborných zdroju. Beru na vedomí, že se na moji práci vztahují
práva a povinnosti vyplývající ze zákona c. 121/2000 Sb., autorského zákona v platném znení, 
zejména skutecnost, že Univerzita Karlova v Praze má právo na
uzavrení licencní smlouvy o užití této práce jako školního díla podle §60 odst. 1 autorského zákona. 
V ........ dne ............ Podpis”

Shody se většinou vyskytují v dokumentech typu:

http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace/bp_uprava.pdf

Místo, datum, podpis vedoucího/oponenta

Praha, 1. 9. 2019, Jan Hurt
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