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Obsah diplomové práce: 

 

1. Teoretický výklad modelů okamžité úrokové sazby  

2. HJM a LMM modely 

3. Oceňování opcí v rámci studovaných modelů 

4. Kalibrace 

5. Ocenění konkrétního úrokového derivátů 

6. Porovnání modelů 

 

 

Přínos diplomové práce: 

 

Práce podává ucelený výklad technicky složité teorie modelů pro okamžité a forwardové 

úrokové sazby: Vašíčkova, Ho-Lee, Hull-White, HJM a LMM modelu. Vyložena je i 

související teorie stochastických procesů a detailně jsou odvozeny i nejvýznamnější aplikace 

těchto modelů pro oceňování úrokových opcí. Hlavním cílem práce je pak porovnání těchto 

modelů při jejich praktické aplikaci pro ocenění konkrétního složitého úrokového swapu 

s vnořenými opcemi. V analytické části práce je demonstrováno, že odchylky v ocenění 

mohou být způsobeny nejen rozdílným přístupem ke kalibraci, ale i volbou modelu. 

Jednotlivé modely sice mohou vést ke stejným středním hodnotám budoucích úrokových 

sazeb, či agregovaných současných hodnot, avšak zároveň ke značně rozdílným rozdělením 

těchto veličin. Toto identifikované, analyzované a částečně vysvětlené modelové riziko 

samozřejmě souvisí s celou řadou dalších otázek, které mohou být předmětem dalšího 

výzkumu. 

 

 

Celková úroveň diplomové práce: 

 

výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

 

Autor zvládl, vyložil a úspěšně prakticky aplikoval náročnou problematiku nejvýznamnějších 

stochastických modelů úrokových sazeb. Celkově proto navrhuji práci hodnotit jako 

výbornou. 

  

 

Úroveň práce s literaturou: 

 

výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

 

Autor použil přiměřený seznam odborných publikací, které jsou systematicky citovány 

v samotném textu. 
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Úroveň analytické části diplomové práce: 

 

výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

 

V analytické části se autor zabývá oceněním konkrétního úrokového derivátu uzavřeného 

v roce 1996 na našem trhu. Jedná se o nestandardní sedmiletý úrokový swap s nominální 

částkou přesahující 5 miliard Kč. Plovoucí sazba Pribor je omezena dollarem s proměnlivými 

hranicemi, fixní sazba je modifikována rozdílem mezi okamžitou desetiletou a dvouletou 

swapovou sazbu, fakticky se tedy jedná o platbu proměnlivou. Pro ocenění tohoto kontraktu 

ke dni jeho uzavření je tedy důležitá přesná kalibrace výchozí výnosové křivky i kalibrace 

křivky volatilit budoucích úrokových sazeb. Výsledná analýza je zajímavá jak z hlediska 

porovnání výstupu jednotlivých modelů, tak z hlediska samotného ocenění. Přestože modely 

po zvolené kalibraci vedou k přibližně stejné hodnotě daného kontraktu, rozdělení 

diskontovaných středních hodnot ukazuje poměrně dramatické rozdíly dané rozdílným 

charakterem aplikovaných modelů. Jako hlavní rozdíl autor identifikuje přítomnost návratu 

k průměru (Vašíčkův, Hull-White) spíše než modelování pouze okamžité sazby oproti 

modelování křivky forwardových sazeb (LMM). Výsledné ocenění daného kontraktu 

představující zisk pro banku a ztrátu pro investora ve výši okolo 100 mil. Kč samozřejmě 

vyvolává otázku, zda pro investora vůbec bylo vhodné do takovéhoto „zajišťovacího“ 

kontraktu vstupovat. 

 

Formální úroveň práce: 

 

výborná / velmi dobrá / dobrá / nevyhovující 

 

Diplomová práce je, až na několik drobných nepřesností ve značení, po formální stránce 

zpracována výborně.  

 

 

Otázky k obhajobě diplomové práce: 

 

1. Vysvětlete výhody Hull-White modelu v porovnání s ostatními prezentovanými 

modely úrokových sazeb. 

2. Jaké alternativní metody kalibrace daných modelů (vedoucí pravděpodobně 

k odlišným výsledkům) by bylo možné aplikovat? 

      

 

Závěr: 

 

doporučuji obhajobu / nedoporučuji obhajobu       

 

 

 

 

V Praze dne 25. 5. 2011     RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. 
 


