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Práce je tak°íkajíc �kompletním °e²ením� problému Bayesovského odhadování
trºních cen pomocí AR modelu s Laplaceovským ²umem. Po úvodu následuje os-
tavec obshující teoretické podklady v£etn¥ netriviálního originálního p°ísp¥vku
autora - vzorce pro normaliza£ní konstantu ve výpo£tu �update� �ltru (odst 2).
Dále následuje popis algoritmu tohoto výpo£tu (odst 3) a nástin teorie opti-
málního rozhodování a vysv¥tlení dále pouºitých výsledk· z tohoto oboru, ze-
jména výpo£tu optimální strategie za p°edpokladu pro myopického rozhodování
(odst 4). Dále je popsána série simula£ních experiment· provád¥ných s vý²e
zmín¥ným modelem (odst 5). Poslední kapitolou je srovnávací studie autorova
modelu s jednoduchými �benchmark� modely, a to nejen z hlediska p°esnosti
p°edpov¥di, alie i výnosnosti strategií na modelu zaloºených (odst 6). V záv¥ru
jsou shrnuty výsledky práce, v p°íloze je uveden preudokód pouºitých algoritm·.

Práce je dob°e organizovaná, osobn¥ oce¬uji zejména její ucelenost a jistou
realisti£nost (je vid¥t, ºe autor s daty, která teoreticky zkoumá, skute£n¥ praco-
val). Obsahuje jak vlastní teoretické výsledky, algoritmické zpracování, pouºití
na skute£ných datech, tak i realistické zhodnocení celého p°ístupu. Práce je
aº na drobné tiskové chyby psána dobrou a £tivou angli£tinou. Je vid¥t, ºe se
autor orientuje obstujn¥ jak v matematice a informatice, tak v kvantitativních
�nancích. Zejména velmi oce¬uje pouºití �trading� potencíálu pro srovnávání
model· namísto chyby odhadu, která sama o sob¥ nemá ekonomickou inter-
pretaci. Pokud mám tedy odpov¥d¥t na otázku, zda je autor schopen vlastní
kreativní v¥decké práce, odpovídám s jitotou kladn¥.

Výhrady v²ak mám k form¥ prezentace výsledk·:

• N¥které vlastní výsledky nejsou podrobn¥ dokázány, u v¥ty 2.3.13 d·kaz
chybí úpln¥. �tená°i tedy nezbývá, neº autorovi v¥°it, p°ípadn¥ pokusit se
dúkaz provést sám (to ov²em podle mého názoru je nad rámec odpov¥d-
nosti oponenta).

• Zna£ení je £asto vágní: n¥kdy to na úkor srozumitelnosti není, n¥kdy to
vyºaduje, aby si £tená° leccos domyslel. P°íklad: v odstavci 6 poté, co
je de�nováno lognormální rozd¥lení s parametry r a µ, následuje Lemma
6.1.2 ur£ující momenty vektoru sloºeného z l1 lognormálních a l2 normál-
ních komponent. V tvrzení se pak objeví r a µ s dimenzí níkoli rovnou
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po£tu lognormálních komponent, ale po£tu v²ech komponent. Je nasnad¥,
ºe jsou zde r a µ v roli monent· vektoru sloºeného z logaritm· LN veli£ina
a z normálních veli£in. To ale £tená°e m·ºe a nemusí napadnout.

• N¥kde se dokonce pouºívá zna£ení, které nebylo zavedeno (V0 v Lemmatu
2.2.5, s v de�nici 3.2.1 atd)

• N¥kde je matematický text velmi obtíºn¥ srozumitelný. P°íklad: V¥ta
4.8.1. je formulována nejasn¥ - p°esné zn¥ní by bylo lze teoreticky nanít v
citované monogra�i, odkaz v²ak postrádá up°es¬ující informací (odstavec,
kapitola, £íslo v¥ty atp).

• N¥kdy nemá £tená° dostate£né informace, co autor p°esn¥ d¥lá (nap°íklad
z Remark 6.1.3 není jasné, jak p°esn¥ byly um¥lé °ady nahrazující chyb¥jící
data u n¥kerých instrument·, vytvo°eny)

Abych byl k autorovi poctivý, v¥t²inu v¥cí jsem nakonec pochopil (text je
skute£n¥ docela dob°e srozumitelný). Kdybych ale cht¥l autor·v postup rep-
likovat (coº bych na podklad¥ v¥deckého textu m¥l být schopen), asi by to kv·li
v²eobecné nep°esnosti textu t¥ºko bylo moºné. K otázce replikovatelnosti se
váºe je²t¥ dal²í váºná, i kdyº snad napravitelná, výhrada, a to, ºe

• p°iloºený CD neobsahuje zdrojové texty pouºitých algoritm·

Abych sv·j posudek n¥jak shrnul: práce sv¥d£í o tom, ºe autor má kvality,
které se od drºitele titulu PhD o£ekávají, text samotný, nap°íklad kdyby m¥l
být publikován, by v²ak vyºadoval výrazné p°epracování.

Na záv¥r bych rád uvedl n¥kolik nám¥t· £i moºná otázek do diskuse p°i
ohajob¥

• Jak autor sám popisuje, komplexita jeho algoritmu pro výpo£et normující
konstanty roste polynomiáln¥ s £asem, takºe je jasné, ºe v jeden okamºik
za£ne být výhodn¥jí za£ít pouºivat MC algoritmus, jehoº sloºitost na £ase
nezávisí. Kdy �tento £as� nastává?

• Výsledky srovnání autorova a �benchmark� p°ístupu nejsou p°esv¥d£ivé.
To, ºe v n¥kterých p°ípadech dopadl lépe jeden a v n¥kterých druhý, nelze
interpretovat tak, ºe �m·j algoritmus dopadl lépe jen n¥kde�, ale spí²e
jako £istou náhodu. Bylo by zajímavé ud¥lat znaménkový test, aby se
zjistilo, zda autor·v p°ístup vy²el lépe ve �významném po£tu p°ípad·�
(by´ ani to by nebylo statisticky úpln¥ korektní, protoºe jednotlivé �nan£ní
instrumenty bývají korelovány).

• Osobn¥ se domnívám, ºe e�cientce trh· i v tomto p°ípad¥ �vyhraje�: i
kdyby byl navrhovaný algoritmus významn¥ lep²í, zisk z n¥ho �pohltí�
riziko.

• Myslím si, ºe ani pouºítí adaptivního p°ístupu ve spojitosti ne negaussovskými
rezidui, které je jist¥ proti �tvrd¥ frekventistickému� gaussovskému p°ís-
tupu výhodou, nevyváºí hlavní nedostatek, jímº je pevná volatilita. Dom-
nívám se, ºe dal²ím krokem by mohlo být uvaºování GARCH nebo n¥jaké
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jeho analogie: v takovém p°ípad¥ by totiº model radil agentovi v £ase
v¥t²í volatility �brzdit� (tj. mén¥ obchodovat), zatímco sou£asný model
ho nutn¥ ºene do zbyte£ného rizika.

V Choceradech dne 2.4.2012, Martin �míd, oponent
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