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Práce se zabývá modelem dvojité spojité aukce a sérií call aukcí. V první části
jsou aukce porovnány na základě simulačních modelů - závěry jsou originální a v něk-
terých případech i překvapivé. Druhá část práce se věnuje podrobnému teoretickému
odvození rozdělení spreadu a cen.
K textu mám následující poznámky, připomínky a otázky:

1. Kapitola 1 velice hezky uvádí čtenáře do problematiky.

2. str. 3, 6, 19, 23, 24, 31, 33, 40: Na obrázky a tabulky byste se měl odkazovat
čísly, ne pomocí „následujícíÿ.

3. str. 9: Nemají mít bid a ask ceny jiné distribuční funkce - alespoň s odlišnými
středními hodnotami?

4. str. 10: k = 1, . . . , Nt.

5. str. 14: Chybí definice 1I ve vztahu pro distribuční funkci ceny, nikoliv cenu.
Symbol se vyskytuje v celé práci, případně je i zobecněn na straně 41.

6. str. 15, -2: Není to spíše odhad střední hodnoty, resp. medián?

7. str. 17-19: Tabulkám by prospěly odkazy na řádky, odkud pochází aktuální
bid/ask ceny, popř. i přehled, které limitní objednávky zůstávají nevypořádané.

8. str. 23: Jak jste volil počet simulací?

9. str.23-24, 34-35: Popis tabulky by se asi neměl rozdělovat na konci stránky.

10. str. 25-26, 27-29: Grafy by měly být popsány na každé straně zvlášť. Osy nejsou
popsány vůbec.

11. str. 35: Závěr v posledním souvětí: Není to přesně naopak? Dle tabulky 8 je
počet provedených obchodů roste s délkou call aukce.

12. str. 36, kapitola 3: Jedná se o nový model nebo ve které referenci je model
zavedený? Tvrzení v kapitole 3 jsou nová nebo převzatá?

13. str. 37: Není definice s je v rozporu s definicí na straně 12? Definice jsou sice
na první pohled stejné, ale ceny jsou nyní uspořádány opačně.

14. str. 43: Vysvětlete prosím rovnost mezi řádkem -5 a -4.

15. str. 44 a 48: Poznámka by neměla být součástí důkazu.
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16. str. 45, věta 4: Odvozena je distribuční funkce nebo podmíněná distribuční fukce
(čemuž neodpovídá značení), jak je však uvedeno před větou?

17. str. 46: Vysvětlete prosím rovnost mezi řádkem -3 a -2.

18. Bibliografie není řazena podle žádného klíče (rozhodně ne podle abecedy).

19. U reference [6] chybí bibliografické údaje (kde a kdy byla práce publikována).

Autor prokázal, že je schopen se zorientovat v náročné partii finanční matematiky
a odvodit nové poznatky. Předloženy jsou originální teoretické i numerické výsledky.
Po formální a jazykové stránce je práce na průměrné úrovni.

Předložená práce splňuje předpoklady kladené na diplomovou práci a doporučuji
ji jako takovou uznat.

V Praze dne 8.5.2012

RNDr. Martin Branda, Ph.D.
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