
Posudek oponenta diplomové práce

Eliška Vojtová: Kreditní riziko

Diplomová práce pojednává o kreditním riziku. Vychází hlavn  z metodik  CreditMetrics a CreditRisk+. Jedná
se  o  práci  kompila ní,  z  velké  ásti  založenou na  internetových materiálech  z  nichž  n které  mají  úrove
pochybnou. Tím je dán i charakter p edložené práce. 

Grafická a jazyková stránka práce je na vynikající úrovni. Bohužel je to asi všechno, co je možné na práci
pochválit.  Práce obsahuje adu hrubých matematických chyb a nep esností,  p estože se v práci  vyskytující
matematika pohybuje na velmi elementární úrovni. 

Matematická  stránka  práce  je  podpr m rná.  Je  patrné,  že  diplomantka  zachází  s  matematickými  pojmy
zp sobem vhodným pro beletrii. Práce sv d í o ignoranci a nepochopení základních pojm  pravd podobnosti
a  statistiky.  Prací  se  prolíná  sm šování  pojm  náhodná  veli ina  a  její  íselné  charakteristiky,  výb rové  a
teoretické  charakteristiky,  prom nné  ve  funkcích  a  koeficienty  (p ípadn  parametry)  se  v  t chto  funkcích
vyskytujících.

Úplný vý et nedostatk  by byl asi delší než práce sama, viz mé tužkou psané poznámky v mn  p edloženém
výtisku. Proto uvádím jenom n které.  Nejsou azeny podle závažnosti.  (Horní index u stránky uvádí po et
ádk  shora, dolní po et ádk  zdola.)

Str. 97 Co znamená, že “marginální riziko roste geometricky”?

Str.  12,  14:  “po et  sektor  a  korelace  mezi  nimi”,  “korelace  mezi  sektory”:  Korelace  je  definována  jako
kvantitativní charakteristika vztahu mezi dv ma náhodnými veli inami.

Str. 15 - 16: Nechápu, k emu je tady dobrá Choleského dekompozice. Vypadá to, že se používá k transformaci
náhodného  vektoru  nezávislých  stejn  rozd lených  NH0, 1L  na  normáln  rozd lený  náhodný  vektor  s
požadovanou korela ní maticí. To je však postup vhodný pro mechanické kalkula ky! V sou asnosti má každý
rozumný systém proceduru  pro  generování  náhodných  vektor  z  libovolného  vícerozm rného  normálního
rozd lení. Je též možné použít zabudované procedury pro výpo et odmocninové matice, pro skeletní rozklad aj.

Str. 18 Co znamenají anglické názvy v obr. 2.2 z v cného hlediska?

Str.  23 - 27 a na mnoha místech jinde: nerespektuje se, že symboly “n” a “n” jsou v matematickém textu
symboly r zné. Zvlášt  matoucí je to v p ípad  “l” a “l”.

Str. 19 Ve vzorcích (2.12) a (2.13) by se m ly jinak ozna it odhady. Symboly Μ a Σ jsou obvykle rezervovány
pro charakteristiky základní populace.

Str. 20 Otrocky p eložené “percentil ur itého stupn ”.

Str. 20 Autorka o “percentilu ur itého stupn ” praví:
“Výhodou této statistiky je její p esné vymezení a konkrétní význam. Cenou za tuto p esnost je kompliko-
van jší získání této hodnoty, percentil se totiž nedá po ítat analyticky a proto je nutné použít
simula ní metodu. Výsledek je tak závislý na náhodných chybách metody Monte Carlo.”

To je ovšem sn ška nesmysl . Kvantil (tedy autor in “percentil”)  je íselná charakteristika pravd podobnost-
ního rozd lení jako každá jiná. Není pravda, že se nedá spo ítat analyticky. Vždy existuje analytické vyjád ení.
Autorka (nebo autor, od kterého to opsala) má asi na mysli odhad kvantil . Pat í však do základní výbavy
statistika,  že  existují  neparametrické  odhady  kvantil  nap .  pomocí  po ádkových  statistik  a  parametrické,
založené na znalosti  analytického tvaru distribu ní  funkce studovaného rozd lení  s  neznámými parametry,
p i emž parametry se odhadnou a použijí pro odhad kvantilové funkce. Dále je celá ada semiparametrických
odhad . Co se myslí “náhodnými chybami metody Monte Carlo”?

Str. 234 Fráze “... sumu s ítáme ...” znamená, že “... sou et s ítáme ...”.

Str. 2511 Nesmysl: Jak m že náhodná veli ina xk reprezentovat st ední po et default ?

Str. 258 Co je “st ední hodnota sektoru k”?

Str. 255 Minimáln  nesmysl až do druhého ádu: “ ekneme, že xA  zna í náhodnou pravd podobnost defaultu
dlužníka A.”



Str. 255 Minimáln  nesmysl až do druhého ádu: “ ekneme, že xA  zna í náhodnou pravd podobnost defaultu
dlužníka A.”

Str. 26 a jinde: v matematické literatu e zvláštní zna ení dolní integra ní meze:Ùx=0
¥ ... â ... .

Str. 277  Pomocí Taylorovy ady nezískáme vytvo ující funkci pravd podobností.  V (3.20) již je vytvo ující
funkce pravd podobností negativn  binomického rozd lení. 

Str.  279  Nesmysl:  Autorka  tvrdí,  že  vytvo ující  funkce  pravd podobností  “FkHzL  má  negativn  binomické
rozd lení (dokázáno v [5] ...)”.

Str. 29 Ve vzorci (3.31) je nekone ná ada a tvrdí se, že ji lze vyjád it jako podíl dvou polynom , viz (3.32).
Pozd ji se požaduje, aby (3.32) m lo “racionální ešení”. Co to je?

Navíc celý odstavec 3.3 (Rekurentní vztah pro výpo et) je nesmyslný, protože pom rn  snadno spo itatelné An

ve vzorci (3.30) se v (3.39) vyjad uje jako funkce neznámých ai a b j.

Str.30 (3.41) nejsou “hledané polynomy” a ani výraz na pravé stran  není podíl dvou polynom .

Str. 301 Tvrzení “... již všechny prom nné známe.” je nesmyslné.

Práce  nespl uje  požadavky  kladené  na  diplomovou  práci,  která  by  mohla  být  obhájena  na  matematicko-
fyzikální fakult .

V Praze 12. ledna 2012

Jan Hurt
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