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Shrnutí obsahu práce 
 
Práce pojednává o DEA modelech optimalizace s aplikací na výnosy investičních fondů. Po úvodní 
kapitole autorka připomíná základní pojmy a znalosti o mírách rizika. Druhá kapitola pak 
představuje dva základní DEA modely a jejich rozšíření o možnou diverzifikaci. Třetí kapitola pak 
prezentuje dva speciální ratingy, které se ve čtvrté kapitole využijí spolu s mírami rizika v empirické 
části práce, kde autorka ověřuje DEA eficienci investičních fondů.  Poslední kapitola sumarizuje 
získané výsledky.  

 
Celkové hodnocení práce 

 
Téma práce.  Téma práce považuji za přiměřeně náročné z teoretického i výpočetního hlediska.  

Vlastní příspěvek.  Vlastním příspěvkem autorky je celá čtvrtá kapitola, kde autorka uvažuje tři 
DEA modely. Bohužel není jasné proč a hlavně jak všechny tyto tři modely vypadají.  

Matematická úroveň.  Matematická úroveň práce je průměrná až podprůměrná se častými 
nepřesnostmi v definicích, nejasnostmi ve formulacích a odvozovaní optimalizačních úloh a v 
empirické části.   

Práce se zdroji. Všechny zdroje jsou řádně citovány.   

Formální úprava. Formální úprava práce je velmi dobrá, jazyková úroveň také.  

 

Připomínky a dotazy 

1. Formulace před Definicí 1: „VaR ….. neudává přesná data o velikosti ztrát“ není jasná. 

2. V Definici 1 se VaR definuje pomocí jakéhosi minima. Toto minimum ale obecně vůbec nemusí 
existovat. Nechybí v této definici nějaký předpoklad? 

3. Jak máme chápat formulaci před Definicí 2: „CVaR …. přesně měří ztráty….“ 

4. Co to znamená, že „η je skutečná pomocná proměnná“, viz řádek pod (1.1)? Existují i 
neskutečné pomocné proměnné? 

5. Vzorec (1.3) je špatně. 

6. Vzorec (1.4) je špatně. 

7. V Definici 3 není jasné v jakých jednotkách se uvažuje Ri(k)? Jedná se o absolutní nebo 
relativní drawdown? Uvažují se i výnosy z výnosů? 

8. Jak přesně matematicky je definována hranice ζα(x) v Definici 6? 

9. Formulace modelu 2.1 je divná: (a) účelová funkce je špatně, (b) není jasné, jak se chápou 
poslední dvě nerovnosti, (c) co znamená „kde zk0, yk0 jsou vhodné váhy“? 

10. Není vůbec jasné, jak se odvodí (2.2) z (2.1). Kde se např. ztratili vlnkované proměnné? 

11. Na straně 10 autorka tvrdí: „Pokud se použijí míry rizika jako vstupy…., pak tyto modely 
nadhodnocují skutečné riziko lineárních kombinací aktiv“. Toto je dost silné tvrzení a platí 
jenom za určitých předpokladů, které autorka neuvádí.  

12. Odvození (2.8) z (2.7) není dostatečně vysvětlené, není jasné (a) kde se ztratili CVaRy na 
hladinách εj , (b) jaký se vztah mezi Ri a ris , (c) není jasné jaký je vztah mezi proměnnými 
s vlnkou v (2.8) a bez vlnky v (2.9), (d) proč je v (2.8) omezení na střední hodnotu, když v (2.7) 
není. 

 

 



13. Tabulka 4.1 uvádí „prvních 20 fondů“. Podle jakého kritéria jsou tyto fondy první (výnosu, rizika, 
ESG risk score,…)? 

14. Není jasné, proč a jak se rozšířil základní model (2.8) na další dva modely. Přesná formulace 
chybí a zdůvodnění také. Čitatel by spíše čekal, že se ESG R.S. a Morn R. přidají jako další 
dva vstupy, zatímco autorka uvažuje jenom nějaká dodatečná omezení.  

15. Na str. 16 je krátká věta: „ Z toho lze vyvodit, že minimalizuje riziko.“ Co minimalizuje riziko a 
v jakém smyslu? 

16.  V empirické části je proveden t-test. Ten má ale nějaké předpoklady, které se v práci 
nezmiňují a ani netestují. Jsou tyto předpoklady splněny? Pokud ano, jak byly ověřeny? Pokud 
ne, co z toho plyne pro získané výsledky? 

17. Autorka dochází k závěru, že ESG R.S. má významnější vliv než Morn. R. Z čeho přesně to 
plyne? Jak se to chápe? 

 

 

 
Závěr 

 
Práci považuji za průměrnou až podprůměrnou. V závislosti na obhajobě ji (ne)doporučuji uznat 
jako bakalářskou práci. 
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