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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak): 
 
 
Diplomová práce se zaměřuje na modelování výnosových křivek s využitím Nelson-Siegelova 
přístupu. Jedná se především o dva modely výnosové křivky. První model simuluje výnosy 
pomocí extrakce tří faktorů - úrovně, sklonu a zakřivení impulsních charakteristik filtru. 
Druhý model slouží jako pomůcka analýzy změn vlivu těchto faktorů na výši 
makroekonomických ukazatelů.  Novum je přístup k modelování výnosových křivek za 
účelem zvýšení  přesnosti a efektivnosti modelu. Modely se aplikují na čtyři různé měnové 
oblasti - USD, EUR, GBP and CZK. Provadi se křížová analýza přes tyto měnové oblasti a 
srovnává se dynamika výnosových křivek a vliv makroekonomických ukazatelů na  ně. 
Výsledky prokázaly efektivnost navržených modelů a konzistenci odhadů z nich plynoucí. 
Mám drobnou připomínku k tomu, že se používá v textu výrazu hypothesis. Když jsem hledal 
tvrzení formulující hypothesis, tak jsem je nenašel. Našel jsem něco co je spíše domněka. 
Takže místo hypothesis bych asi použil výrazu conjecture.  
Oponovaná práce je na vysoké odborné úrovni. Diplomant prokázal mimořádně hluboké 
znalosti v problematice modelování výnosových křivek.  
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EXPLANATION OF CATEGORIES AND SCALE: 
 
LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way. 
 
Strong  Average  Weak 
20  10  0  
 
 
METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the author’s 
level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed.  
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 
CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis. 
 
Strong  Average  Weak 
30  15  0  
 
 

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography. 
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Overall grading: 
 

TOTAL POINTS GRADE   
81 – 100 1 = excellent = výborně 
61 – 80 2 = good = velmi dobře 
41 – 60 3 = satisfactory = dobře 
0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě 

 


		2012-06-04T10:43:42+0200
	Miloslav Vošvrda




