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OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak):

Práce se zabývá řízením tržních rizik měřených prostřednictvím VaR modelu a jeho zobecnění 
a porovnává navržené modely z hlediska dosažené míry selhání a dosaženého kapitálového 
požadavku. Pojem „tržní rizika“ mi však v názvu chybí, neboť VaR modely se kupříkladu v měření 
kreditních rizik prakticky nepoužívají. Musel jsem se tedy začíst do práce, abych si ujasnil o čem 
vlastně je. V zadání práce je několik překlepů: „hladně významnosti“, „ze se banky snaží“ a v textu  
samotném potom je ještě několik málo chyb.

Autorka píše: „Tento postup se zakládá na hypotéze, že v období ekonomické prosperity je 
možné používat agresivnější modely odhadování rizik než při určení všeobecného optima.“ Jak ale 
období ekonomické prosperity včas odlišit od ekonomického poklesu? Jak bude banka narychlo 
shánět potřebný kapitál, který jí kvůli agresivní strategii odhadu kapitálového požadavku chybí? 
Rozhodovat o stavu ekonomiky a dostupnosti likvidity ex post a na ex post datech prokazovat, že bylo 
možné v čase měnit výši kapitálového požadavku použitím jiného modelu a dosáhnout tím vyšší 
efektivity je možné, otázkou pro mě zůstává, jak takovou věc skutečně použít. Jak by měl vypadat 
konkrétní postup rozhodování o tom, jaká strategie odhadu VaR bude ten který den použita?

RWA nepřekládáme jako rizikově vyvážená aktiva, ale jako rizikově vážená aktiva (vyváženost 
není přiléhavý termín, jde opravdu o to, že se kvantitativně vyjádřeným odhadem rizika váží aktiva). 
Autorka používá pojmy, které bych v akademickém textu raději neviděl: statistické rozdělení (místo 
pravděpodobnostní rozdělení), hladina kumulativní pravděpodobnosti (namísto hodnota distribuční 
funkce, nebo prostě jen percentil), statistická přesnost, nebo dokonce statistický bod, což je termín, 
který matematická statistika, pokud vím, nezná. Velkou nevýhodou práce (projevující se i při psaní 
posudku) je chybějící číslování matematických výrazů. Je tedy nutné se na rovnice odkazovat velmi 
nepohodlně odkazem na číslo strany a pořadím výrazu na této straně. Čili, na straně 60 ve třetím 
uvedeném výrazu chybí v posledním členu druhá mocnina současného rezidua ut. Pikantní se však 
stává absence označení matematických výrazů čísly teprve ve chvíli, kdy se autorka na tyto výrazy 
začne čísly odkazovat. Na straně 61 (a dále již bez omezení a uzardění) sice píše o rovnicích (26) a 
(27), ale žádné takové označení žádná rovnice v práci uvedená nemá. Autorka k rovnici (37) popisující 
EGARCH model (která ale není popiskem (37) označena, jak jsem právě zmínil a o jejímž čísle mi 
tudíž nezbývá než se dohadovat) na straně 64 píše: „Zaprvé, použitím logaritmu opouští podmínku 
nezápornosti, protože i se zápornými koeficienty v logaritmu zůstává rozptyl kladný.“ To je trochu 
podivné vyjádření. Zkrátka logaritmus rozptylu může nabývat i záporných hodnot a proto mohou být 
hodnoty parametrů modelu i záporné. Z vyjádření autorky jsem byl v rozpacích, kteréže koeficienty 
v logaritmu má na mysli. V rovnici (40) na straně 66 se mi nelíbí použití dvou různých znaků pro 
parametr alfa. Mohlo by to svádět k mylné představě, že jde o dva různé parametry. Na straně 70 
autorka píše: „Všechna data jsou tedy stacionární, což nás ujišťuje, že případné šoky v datech nemají
permanentní efekt.“ To je tvrzení, které se mi nelíbí hned ze dvou důvodů. Jednak testování statistické 
hypotézy (a augmented Dickey-Fuller test nic jiného neprovádí), nemůže vést k tvrzení, že nějaká 
hypotéza je potvrzena, pouze může být na nějaké hladině významnosti zamítnuta, nebo nezamítnuta 
(o významu P-value se nebudu rozepisovat, nicméně nejde o pravděpodobnost platnosti nulové 
hypotézy, nýbrž o jednu konkrétní podmíněnou pravděpodobnost) a jednak nerozumím tomu, co 
znamená, že šok má permanentní efekt. Pokud bychom měli data téměř přesně kopírující lineární 
funkci, která není konstantní, pak tato data rovněž nebudou stacionární, byť žádné prudké změny 
hodnot (které by se daly nazvat šoky) nebudou obsahovat a tudíž ani nebudou moci mít permanentní 
efekt. Tvrzení autorky sice tomuto neodporuje, nicméně permanentní posunutí o „kousek“ nahoru 
podle mě nemusí vést k zamítnutí stacionarity. Stacionarita spíše souvisí s přítomností trendu.

Provedení srovnání jednotlivých modelů je zajímavé, ale nejsem přesvědčen o tom, že má 
obecnou platnost. Podle mého soudu může být velmi silně dáno daty, na nichž se jednotlivé modely 
„učily“. V tomto dojmu mne nakonec utvrzuje i tabulka 11 na straně 82, v níž u různých indexů vychází 
jako nejlepší jiný model. Je také otázkou, zda naučit model s více parametry na datech stejného 
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rozsahu jako model s méně parametry a pak je mezi sebou porovnávat je obecně zcela korektní –
dovedu si představit situace, kdy tomu tak nebude. Autorka na straně 76 píše: „Asymetrické modely 
opět překonávají rovnoměrně rozdělené specifikace.“ Co je míněno rovnoměrnou specifikací? Snad 
rovnoměrné rozdělení pravděpodobnosti, nebo rozdělení symetrické? První je sice při vhodném 
posunutí podmnožinou druhého, nicméně normální a Studentovo rozdělení rozhodně nejsou 
rovnoměrná, jsou však symetrická. Možná jsem nepochopil, co chce autorka „říci“.

Nejsem si moc jist použitím termínu „dynamická optimalizace“. Pokud jsem četl dobře, na 
žádnou skutečnou optimalizaci jsem nenarazil, ačkoliv jsem jí očekával, neboť je zmíněna v nadpisu. 
Vybrat ex-post nejlepší model prostým porovnáním několika hodnot bych dynamickou optimalizací asi 
nenazýval, neboť je to v odborné literatuře poněkud zavádějící.

Nepochopil jsem, jak konkrétně má postupovat optimalizátor. Kdy pozná, že nastal čas na 
změnu modelu a jaký model se má použít? Trochu mne také zaráží použití na jedotlivé indexy zvlášť. 
Stálo by za to otestovat modely na výnosech portfolia, které je nehomogenní co do splatností, tak do 
velikosti jednotlivých expozic a které obsahuje aktiva, jejichž výnosy jsou záporně korelovány. Nejsem 
si zcela jist, zda třeba odlišná korelační struktura nemůže ovlivnit to, který model se bude jevit jako 
nejvhodnější (byť samozřejmě složitější model s více parametry by obecně měl dominovat modelům 
jednodušším).

Doporučuji autorce příště věnovat více péče formálním náležitostem textu. Nelíbila se mi až 
tak moc část uvádějící čtenáře do modelů ARCH, GARCH a jejich nejrůznějších zobecnění a úvod do 
modelování technikami VaR také hodnotím jako průměrný. Viděl bych raději práci psanou v LaTexu, 
když už obsahuje střípky z teorie stochastických procesů v podobě několika rovnic a matematických 
výrazů. Nedošlo by k odchýlení od správného křížového odkazování na rovnice. Způsob odkazování a 
bibliografických citací upravuje norma ČSN ISO 690:2011. Nejsem úplně přesvědčen ani o tom, že je 
možné provedenou optimalizaci použít i ex ante, tedy pro nastavování vhodného modelu pro nejbližší 
neznámou budoucnost-o tom by mne bylo třeba přesvědčit zcela jinak. Problém by asi byl i s rychlostí 
rozhodování o změně modelu a zvláště pak s ochotou přecházet z modelu agresivního při stabilní 
volatilitě k modelu konzervativnímu. K tomu podle mě dojde vždy až poté, co dojde k nějakému 
dramatickému skoku ve výnosech. Je také otázkou, zda opravdu má smysl měřit jen selhání jako 
takové, nebo i jeho velikost vyjádřenou jako rozdíl předpovězeného a skutečného poklesu výnosu. 
Malý rozdíl určitě vadí méně, než katastrofální propad. Obojí však v modelech bude započítáno stejně 
jako jedno selhání. Naproti tomu se mi velice líbila část, v níž autorka popisuje pravidla pro řízení 
finančních rizik a oceňuji i velký objem práce, který vykonala a implementaci modelů do softwaru a 
práci s daty. Jsem si vědom náročnosti takové práce.

Diplomová práce přes všechny možné drobné nedostatky a možná i obsahové nepřesnosti a 
ne úplně korektní závěry, které slibují více, než mohou velmi pravděpodobně nabídnout, vysoce 
převyšuje průměrnou diplomovou práci na IES. Přestože autorku usvědčuje práce z toho, že některé 
partie matematiky a statistiky by potřebovala osvěžit, nebo si alespoň ujasnit terminologii, hodnotím 
práci i s ohledem na velké množství vykonané práce, velmi dobré porozumění oblasti řízení tržních 
rizik a velmi kvalitní a aktuální rešerši literatury jako výbornou a navrhuji v případě úspěšné obhajoby 
hodnocení známkou 1, výborně (excellent).
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