
Posudek oponenta diplomové práce Bc. Miroslava Svobody s názvem

Asian Perpetuities

Tématem předložené práce je oceňování perpetuit na základě průměrné ceny jiného aktiva na ne-
konečném časovém horizontu. Jsou uvažovány tři typy průměrování - aritmetické, geometrické a har-
monické.

Předložená práce členěna na úvod, tři číslované kapitoly, závěr a seznam použité literatury. V úvodní
části je popsána problematika oceňování perpetuit a uvedeny některé práce, které se touto problema-
tikou zabývají. Dále je zde popsána struktura předložené práce a výsledky v ní obsažené. V první
kapitole jsou popsány pojmy finanční matematiky, které jsou práci použity. Druhá kapitola sestává
z dvou částí - v podkapitole 2.1 je ukázáno, že náhodná veličina Z =

∫︁∞
0 e−(γs+σWs)ds, kde (Wt)t≥0

je standardní Wienerův proces a γ > 0, má inverzní gamma rozdělení. V podkapitole 2.2 je uvedena
verze Kolmogorovovy zpětné diferenciální rovnice pro difúzi ve tvaru užitém ve následující kapitole.
Třetí kapitola obsahuje analýzu a ocenění perpetuit na základě výše zmíněných tří průměrných cen
jiného aktiva (pro něž je typicky uvažován geometrický Brownův pohyb jakožto model). Konkrétně
v podkapitolách 3.1, 3.2 a 3.3 jsou postupně dány vzorce pro cenu aktiva v čase t < ∞ na základě
aritmetického, geometrického a harmonického průměrování; jakožto i parciální diferenciální rovnice
Blackova-Scholesova typu pro časový vývoj cen opcí Evropského typu definovaných pomocí cen těchto
aktiv. Vyjma teoretických výsledků, předložená práce obsahuje i numerické simulace. V závěru lze pak
nalézt shrnutí výsledků, které jsou v práci prezentovány.

Dle mého názoru je téma předložené diplomové práce velmi zajímavé a patří spíše k obtížnějším.
Prezentované výsledky (zejména v kapitole 3) v předložené práci považuji za potenciálně nové a pří-
nosné, ale bohužel není zcela zřejmé, že všechny platí tak, jak jsou v práci uvedeny. Jedná se zejména o
Theorem 16; Theorem 20, Corollary 8, Theorem 24 a Corollary 13, které z něj vyplývají (viz mé připo-
mínky na další straně posudku); a Corollary 7. U ostatních tvrzení se zdá, že, po případných formálních
opravách, platí.

Celkově je matematická úroveň předložené práce dle mého názoru slabá. V práci se nachází velké
množství překlepů; nevhodného, nezavedeného nebo špatně užitého značení; nepřesných, nedostateč-
ných a občas i nesprávných argumentů; a neúplně nebo nepřesně specifikovaných objektů.

V práci není jasně vymezené, co je autorův vlastní výsledek a co je výsledek převzatý z literatury.
Kapitola první shrnuje některé pojmy z monografie [1] (která je citovaná). Obsahem podkapitoly 2.1
je zpracování výsledků obsažených v článku [13] (také je citovaný), ale některá pomocná tvrzení jsou
ve článku [13] pouze použity s odkazem na literaturu a v předložené práci jsou tyto uvedeny bez citace.
Podkapitola 2.2 neobsahuje reference žádné, ale mám za to, že Theorem 15 a Remark 8 jsou známé
výsledky (viz např. Theorem 7.3.3 v monografii B. Øksendal: Stochastic Differential Equations, 6.
vyd., Springer-Verlag, 2003 a větu 2.1 ve skriptu J. Seidler: Vybrané kapitoly ze stochastické analysy,
Matfyzpress, 2011 ). Kapitola 3 neobsahuje reference k literatuře vůbec.

Formální stránka práce je také slabší. Text je obtížně čitelný, neboť obsahuje větší množství pře-
klepů, špatně srozumitelných formulací a gramatických chyb, které dokonce na několika místech zne-
možňují čtenáři pochopit význam dané věty. Pro čtenáře je také velmi obtížné dohledat zdroje, na které
autor v textu odkazuje, neboť údaje u několika zdrojů uvedených v seznamu literatury nejsou úplné,
či jsou dokonce nepřesné (viz mé připomínky na další straně posudku).

Konkrétní vážnější nedostatky shrnuji na dalších stranách tohoto posudku. Seznam překlepů, které
jsem našel, neuvádím, ale autorovi jej poskytnu na vyžádání. Kvůli zmíněným nedostatkům si nemys-
lím, že předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci na MFF UK.

V Praze, 23. ledna 2020

Petr Čoupek
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Připomínky

Symboly ab, reps. ab, značí „strana a, b-tý řádek shora“ , resp. „strana a, b-tý řádek zdola“ .

Vážnější nedostatky:

• 135: Zde není vůbec vysvětleno, proč stačí rovnost všech momentů (navíc je zde použito k,
aniž by bylo upřesněno, co k je). To, co je potřeba použít (a jak je to v článku [13]), je Mellinova
transformace, definována pro náhodnou veličinu U jako M(U)(s) := EU s, s ∈ C, která jedno-
značně určuje rozdělení a navíc má tu vlastnost, že Mellinova transformace součinu nezávislých
náhodných veličin je rovna součinu jejich Mellinových transformací. V tomto případě je skutečně
rovnost na 143 dostačující pro důkaz výše zmíněného tvrzení, pokud platí pro všechna k ∈ C ta-
ková, že α < ℜ[k] < β pro nějaká α < β reálná (viz např. Thereom 6a v knize D.V. Widder: The
Laplace Transform. Princeton University Press, 1946 ). Pokud by ovšem k ve vzorci na 143 bylo
přirozené nebo nula, je potřeba ověřit, že získaná posloupnost daná pravou stranou tohoto vzorce
(ozn. {mk}∞k=0) splňuje některou z postačujících podmínek, k tomu, aby jednoznačně určila rozdě-
lení, tj. že existuje jediná pravděpodobnostní míra µ taková, že platí mk =

∫︁∞
0 xkdµ(x) pro k ∈ N0

(tzv. Stieltjesův momentový problém). Ani jeden z výše popsaných argumentů se v předložené
práci nenachází. Podobný nedostatek se vyskytuje i na 151, kde tvrzení platí, pouze pokud a priori
víme, že charakteristická funkce je analytická v nule.

• Theorem 16 je zásadní pro platnost některých výsledků v kapitole 3 (Theorem 20, Theorem 24,
Corollary 8 a Corollary 13), avšak z prezentovaného důkazu není jasné, jestli skutečně platí.

– Symbol C0(Rd) není zaveden a tak není zřejmé, co musí spňovat funkce f . Typicky se uva-
žuje f ∈ C2

0 (Rd) (tj. dvakrát spojitě diferencovatelná funkce s kompaktním nosičem, viz
např. Theorem 8.1.1 v knize B. Øksendal: Stochastic Differential equations, Springer-Verlag,
2003 ). To ale např. funkce v Corollary 8 a Corollary 13 nesplňuje.

– Dále není jasné, zda vůbec tvrzení platí, jestliže difúzní člen g v rovnici (2.20) je pouze
lipschizovský a nepředpokládá se žádná jeho hladkost a nedegenerovanost. To je podstatné,
neboť v důkazech tvrzení v Theorem 20 a Theorem 24 je g degenerované, viz výrazy (3.23)
a (3.45). Za předpokladů uvedených v předložené práci totiž není zřejmé, zda rovnice (2.22)
má řešení a důkaz existence tohoto řešení v práci chybí. Konkrétně Theorem 16 říká, že je-li
u definováno jako u(t, x) := Ef(ξt,x(∞)), pak u je jednoznačně určené řešení rovnice (2.22).
Dokazováno je ovšem tvrzení, že je-li u řešení rovnice (2.22), pak u(t, x) = Ef(ξt,x(∞)) a
tedy pouze jednoznačnost.

• 271: V důkazu Corollary 7 jsou nesprávně spočteny parciální derivace funkce u a důsledek tedy
neplatí v prezentované formě. Je potřeba výraz derivovat jako složenou funkci, neboť funkce
K(t, x, y) na proměnných x a y závisí.

• K seznamu literatury:

– Jednotlivé styly v seznamu literatury se liší (viz např. odkazy [2], [4] a [5]).

– V referenci [6] zcela chybí specifikace, kde lze článek najít (v tomto případě se jedná o časopis
Risk 15(6), 113–116, 2002).

– V referenci [7] chybí svazek a vydání.

– V referenci [10] chybí svazek, číslo, strany.

– V referenci [11] chybí svazek a číslo.

– V referenci [12] chybí svazek, číslo, strany. Rok je nesprávný (správný rok je 2011). Navíc
je zde překlep ve slově „Pricing“ .

– V referenci [14] je namísto specifikace, kde lze článek najít, afiliace autora článku. Zcela
chybí název časopisu, svazek, rok, číslo článku a strany.
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Další nedostatky:

• 45: Není zde řečeno, co jsou symboly a, σ a W .

• 415: Není jasné, jak chápat symbol dXi
Y (t). Jestli je třeba tento symbol chápat jako integrál vůči

semimartingalu, pak je třeba předpokládat, že cena Xi vzhledem Y je semimartingal.

• 57: Symbol (x)+ není zaveden.

• 63: Jev [XM (t) = x,XM (t) = y] má nulovou pravděpodobnost. Je třeba uvažovat regulární
verzi podmíněné pravděpodobnosti a ta musí existovat. Tedy například lze předpokládat, že Ω
je Radonův prostor. Podobně i na 257.

• 86−8: Není jasně specifikováno, co se obecně předpokládá o míře µ. Na 711 je pouze napsané, že
lze uvažovat například součet Diracových měr.

• 812: Není řečeno, co jsou {ti}.
• 811: Symbol µ je zde ve vzorci dvakrát, pokaždé s jiným významem.

• 81: Není řečeno, co je fY .

• 1012: Není jasné, zda se předpokládá, že je proces W adaptovaný na filtraci {Ft}. Není také jasné,
jestli se předpokládá, že filtrace {Ft} splňuje obvyklé podmínky. Je tomu tak?

• 105: Vzorec neplatí pro x = 0 a x = 1.

• 117: Vzorec neplatí pro x = 0.

• 118: Nerovnost ≤ ∞ by zřejmě měla být < ∞.

• 113: Proposition 4.4.1 v referenci [13] není ekvivalence, ale pouze jedna implikace, a to implikace
následující: Jestliže γ > 0, potom Zt má skoro jistě limitu při t → ∞.

• 129: Formulace tvrzení Lemma 7 je poněkud něšťastná, neboť používá posloupnost {Vn,k}k, která
je na 126 pevně zvolená. Zejména byla zvolená tak, že je to posloupnost nezávislých, stejně
rozdělených náhodných veličin a tedy je stacionární a ergodická.

• 137: Zde jsme v situaci, kdy z předpokladu E| log Vn,1| < 0 plyne podle lemmatu 7, že existuje
náhodná veličina Zn(∞) taková, že Zn(t) → Zn(∞) skoro jistě s t → ∞. Podle lemmatu 6 tedy
rovnost na 136 je splněna. Čtenář tedy může být zmaten z věty, která začíná na 137, neboť teď
je potřeba ukázat, že jsou-li V ∼ β(2)(an, bn) a Z ∼ β(2)(an, bn − an) nezávislé náhodné veličiny,
pak náhodná veličina V (Z + 1) má rozdělení β(2)(an, bn − an). Domnívám se ale, že to je zde
zamýšleno a pouze značení je zvoleno nevhodně.

• 146: Není jasné, zda je Lemma 10 převzaté z literatury či nikoliv. V referenci [13] se používá The-
orem 19 na str. 104 monografie D. Pollard. Convergence of stochastic processes. Springer-Verlag,
1984, kde je ale příslušné tvrzení formulováno s drobnými odlišnostmi (zejména v kvantifikátoru
u β) a odlišným důkazem. V důkazu tvrzení v Lemma 10 v práci není jasné, které kritérium
těsnosti posloupnosti rozdělení náhodných veličin Xn je použito.

• 151: Chybí poznámka, jak je definovaná gamma funkce Γ(x) pro x < 0. Lze například použít
analytického pokračování, ale dostane se pouze pro x ∈ R \ (−N) (a tedy ne pro všechna x ∈ R).
Chybí i odkaz na literaturu - Lemma 11 lze najít jako formuli 6.1.47 na straně 257 v monografii
M. Abramowitz, I.A. Stegun. Handbook of mathematical functions. Dover, 1965., kde je ovšem
uvedeno bez důkazu.

• 175: Není řečeno, co znamená „projection σ-field“ .

• 1712: Není jasné, proč z toho, že rozptyl Cn konverguje k nule, plyne, že Cn konverguje ke kon-
stantě 2/σ2 = EC1 skoro jistě. Jistě platí, že Cn konverguje k této konstantě v pravděpodobnosti,
což pro důkaz konvergence v distribuci na dalším řádku stačí.

• 1810: Chybí odkaz na rozšířenou Skorokhodovu reprezentační větu, která se zde používá. Dále část
1810 − 185 by si, dle mého názoru, zasloužila rozpracovat. Zejména použití reprezentační věty
znamená, že náhodné veličiny Z̃n a Z̃ jsou obecně definovány na jiném pravděpodobnostním
prostoru než jsou náhodné veličiny Zn a Z. Proto je, mimo jiné, nevhodné používat opět symbol
(Ω,F ,P) pro tento nový pravděpodobnostní prostor.
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• 197: Není zde řečeno, co je to Itôův proces (197) a jak je chápán stochastický diferenciál (198).
Zejména je třeba rozlišovat mezi pojmem Itôův proces a Itôova difúze. Symboly L1,2([0,∞) ×
Rd;Rd) a L1,2([0,∞)×Rd;Rd×l) nejsou nikde zavedeny a tak není vůbec jasné, že proces v, který
má splňovat stochastickou diferenciální rovnici na 199 vůbec existuje. Není zde řečeno, co musí
splňovat funkce u, aby Theorem 15 skutečně platil. Tvrzení není dokázáno a není uveden ani
odkaz na literaturu.

• 2013: První limita je standardní limita reálné funkce jedné proměnné, druhá limita je ale míněná
jako limita v distribuci. Ve výpočtu (2.23) je tedy potřeba postupovat poněkud opatrněji (mi-
nimálně není jasné, zda je limitní náhodná veličina definována na stejném pravděpodobnostním
prostoru jako posloupnost, která k ní v distribuci konverguje a tak nelze použít stejných symbolů
pro střední hodnotu).

• 2011: Chybí odkaz na literaturu a není jasné, co je „global solution“ . Na 209 chybí za kvantifiká-
torem ∀ proměnná s. Není také jasné, jak vstupuje do podmínek (2.25) a (2.26) číslo n ∈ N.

• 2112: Není zřejmé, proč platí nerovnosti v (3.5). Chybí i odkaz na literaturu. Navíc, jelikož se
jedná o náhodné veličiny, měly by uvedené nerovnosti být splněny skoro jistě.

• 219: Není jasné, jak interpretovat definici 9. Znamená „option that has no maturity“ , že lze tuto
opci uplatnit kdykoliv?

• 251: Integrál ve výrazu (3.14) nekonverguje například pro bod (s, t) = (−1, 0).

• 337: Funkce f je definovaná jen pro x > 0 tedy neleží v prostoru C1,2(R+ ×R2), což jsou funkce,
pro které lze použít standardní Itôovu formuli. Z textu tedy není zřejmé, že uvedený postup v
důkazu tvrzení Theorem 22 je v pořádku, neboť chybí jak příslušná modifiace Itôovy formule s
korektním důkazem, případně odkaz na literaturu. Podobně i na 343.

Jazykové nedostatky:

• V textu se na mnoha místech vyskytují zkrácené tvary slov (výrazy typu doesn’t, shouldn’t, let’s
a podobně), které jsou neformální (viz např. 517, 64, 714 a jinde).

• V textu nejsou konzistentně používaná velká nebo malá písmena při odkazech na tvrzení, viz
např. 517 (kde je „theorem 1“) a 79 (kde je „Theorem 3“).

• V textu je používáno slovo „therefore“ bez písmene „e“ na konci (viz např. 93, 1111, 1316 a
jinde), slovo „serie“ namísto slova „sequence“ (viz např. 124, 126, 1510 a jinde) a slovo „ongoing“
namísto „following/subsequent/next“ (viz např. 278 a podobně na 164).

• V textu u slova „according“ většinou není použita předložka „to“ (viz např. 2211, 253, 3611, 3715

a na dalších místech).

• V textu je na mnoha místech nesprávně použit (nebo naopak vůbec nepoužit) člen (např. člen
určitý před odkazy na číslovaným tvrzením nebo definicí, viz např. 310, 517 a jinde).

• Na několika místech v textu je špatný slovosled (viz např. 28, 215, 91).

• 33: Věta „An Example of such contract is e.g. the bond BT defined in 1 is an example of such a
contract. V which delivers on stock S in time T > 0 V (T ) = S(T )“ mi je nesrozumitelná.

• 213: Věta „In practice hardly imaginable think, but still used on market“ mi je nesrozumitelná.

• 313: Věta „The proof of the previous Theorem also shows how to compute the conditionals
expectations incomplete integrals from the Gaussian processes“ mi je nesrozumitelná.
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