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ČASOVÉ ŘADY A STOCHASTICKÁ VOLATILITA VE FINANCÍCH

     Předložená práce se věnuje modelům časových řad ARCH a GARCH, které se používají
k popisu volatility, tj. kolísání rozptylu ve finančních časových řadách. Autorka zpracovala
přehled základních vlastností těchto modelů na základě studované literatury. Za vlastní přínos
lze považovat numerickou studii obsahující aplikaci modelů ARCH(1), ARCH(2) a 
GARCH(1,1) na řadu logaritmických denních výnosů měnového kurzu české koruny vůči 
Euru.

     Práce má kvalitní matematickou úroveň, posluchačka si při její tvorbě rozšířila znalosti
ze studia v oblasti důležité pro praxi finančního matematika. Grafická úroveň je rovněž velmi 
dobrá. Jazykovou úroveň hodnotím jako průměrnou. Text obsahuje přiměřené množství 
překlepů a drobné gramatické chyby, které mohou pramenit z toho, že čeština není mateřským 
jazykem autorky.

  K formální stránce textu mám následující připomínky: 
- str. 1, ř. 1, str. 6, ř. 3 odspodu:   … se budu zabývat … není příliš vhodná formulace 
odborného textu v první osobě,

- str. 3, Definice 5: již zde by mohl být zaveden operátor zpětného posunutí B, ne až na str. 5.

- str. 19 a dále v Kapitole 4: vhodnější by bylo označení CZK/EUR než EUR/CZK.

     Dále poukazuji na chyby a nejasnosti v matematickém textu:
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- str. 6, ř. 8-9: odkud plyne, že nepodmíněný rozptyl je 2var tX t  ? 

-str. 12, ř. 1-2 odspodu: důkaz Věty 7 by si zasloužil podrobněji rozepsat.

     K numerické studii mám následující dotazy:
- str. 22, ř. 2-3: proč nebyla pro odhad modelu GARCH použita celá řada ?

- str. 23: Příklad je připojen bez komentářů a vysvětlení teorie, případně alespoň definování
hodnoty v riziku. Proč je ve výpočtu VaR použito číslo 1,65 ?

     Závěrem konstatuji, že autorka zvládla zadané téma a prokázala schopnost nastudovat
teoretické partie z literatury a prakticky je aplikovat s použitím vhodného softwaru. 
Doporučuji proto uznat práci jako bakalářskou.
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