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Připomínky a vyjádření vedoucího/oponenta:

Diplomant postupoval podle pokynů: nejprve problém řešil pomocí simulace a pak se pokusil 
problematiku popsat teoreticky. 
Co se týče ověření pomocí simulací, nejde o úplně jednoduchý úkol ani v případě výpočtu 
vstupních veličin (evoluce systému je netriviální). Jako celek je simulační studie zpracována 
kvalitně, a to včetně uvedení standardních chyb odhadů. 
Co se týče teoretického popisu spojité dvojité aukce, jde o úkol nesmírně obtížný, na kterém si 
prozatím „vylámali zuby“ mnozí excelentní matematici. JaKýkoli, byt i parciální výsledek je zde 
cenný. Kromě popisu rozdělení výsledků call aukce, které diplomant převzal z jedné z mých 
starších prací, kapitola obsahuje i vlastní výpočet rozdělení výsledků spojité aukce za 
předpokladu znalosti rozdělení systému při předchozí události. I toto zdánlivě jednoduché 
zadání (jde o aplikaci věty o celkové pravděpodobnosti) vede k velmi komplikovaném vzorci, 
(který diplomant ilustruje pro několik prvních kroků za předpokladu prázdné výchozí knihy 
objednávek). Případné strojové zpracování tohoto symbolického výpočtu by mohlo teoreticky 
vést ke kýžené formuli pro rozdělení celého systému, je však otázkou, zda by komplikovanost 
výsledného vzorce nepřevýšila výpočty pomocí simulací – odpověď na tuto otázku by mohla 
být případně předmětem další kolegovy vědecké práce).
Práce je psána srozumitelným jazykem, výklad je povětšinou jasný, celkovou úroveň tedy 
hodnotím kladně.
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