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Shrnutí obsahu práce 

Práce je věnována modelům analýzy obalu dat speciálně modifikovaným pro aplikace ve financích. 

Tyto modely umožňují využít míry rizika jako vstupy a zároveň zohledňují diverzifikační efekt mezi 

uvažovanými aktivy, v tomto případě investičními fondy. První kapitola představuje různé míry 

rizika spolu s jejich formálními definicemi a základními vlastnostmi. Ve druhé kapitole jsou 

formulovány různé modely analýzy obalu dat – od základních až po modely s diverzifikací. Tyto 

modely vedou na různé optimalizační problémy. Představena je též reformulace ve formě 

lineárního programu. Třetí kapitola obsahuje základní popis dvou skóre „odpovědnosti“ fondů, 

které jsou dále použity jako dodatečné výstupy modelů. Čtvrtá kapitola představuje rozsáhlou 

numerickou studii na 500 investičních fondech, kde jsou porovnány výsledky základního modelu a 

modelů se zahrnutím dvou různých skóre fondů (ESG R.S., M. Rating). Součástí práce je 

okomentovaný zdrojový kód z Matlabu. 

 

Celkové hodnocení práce 

Téma práce.  Téma je přiměřeně náročné pro bakalářský program Finanční matematika, neboť 

rozšiřuje základní znalosti z optimalizace a finanční matematiky. Zadání práce považuji za 

splněné.  

Vlastní příspěvek.  Za vlastní příspěvky uchazečky je možné považovat rozšíření modelu 

s diverzifikací o skóre odpovědnosti fondů a následnou rozsáhlou numerickou studii, kde 

optimalizační modely byly implementovány v softwaru Matlab. 

Matematická úroveň.  Matematická úroveň práce je velmi dobrá. V některých částech je výklad 

doplněn o důkazy a odvození. Optimalizační modely jsou formulovány korektně, některé kroky 

by si však zasloužily detailnější zdůvodnění. 

Práce se zdroji.  Zdroje jsou uvedeny v seznamu literatury a řádně citovány v textu. Otrocky 

okopírované části jsem nezaznamenal. 

Formální úprava.  Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni. 

 

Připomínky a otázky 

Drawdownové míry rizika jsme se rozhodli nakonec v numerické studii nevyužívat, tedy tato část je 

spíše přehledová a bylo by ji možné vynechat. 

 

Závěr 

Práci doporučuji uznat jako bakalářskou. 
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