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

Základní myšlenkou předložené práce je otestovat, jestli střídání modelů používaných pro výpočet 
Value at Risk v průběhu času dokáže snížit kapitálové nároky dané regulátorem tím, že v obdobích s 
nižší volatilitou jsou uplatňovány agresivnější modely, zatímco v obdobích s vyšší volatilitou naopak 
konzervativnější. Jednotlivá období jsou určena na základě odhadů volatility na ex-post datech. 
Autorka v práci ukázala, že postupné změny modelů pro výpočet VaR mohou pomoci snížit nároky na 
kapitál. Své výsledky autorka poměrně podrobně porovnává s další literaturou a ukazuje, že její 
výsledky jsou v souladu s pracemi dalších autorů. 
V práci autorka porovnávala 13 různých přístupů k odhadování VaR na 3 indexech rozvinutých a na 3 
indexech středoevropských trhů. Množství odvedené práce – byť z velké části mechanické – je 
úctyhodné. Za další silnou stránku považuji práci s literaturou, jak co do objemu literatury, tak co do 
výběru aktuálních zdrojů.
Autorka pracovala po většinu času samostatně, celkově by práci prospělo zkrácení a větší důraz na 
hlavní myšlenky.  Práce je psána česky, což paradoxně přineslo spíše problémy s ustálenou 
terminologií zejm. při překládání termínů ze statistiky časových řad. Co se formální stránky týče, 
autorka používá nestandardní způsob číslování rovnic (přímo v textu před rovnicí, nikoliv na stejném 
řádku), což působí rušivě a znesnadňuje orientaci v textu.
Autorka se v práci nezabývá problémem, jak určovat strategii ex-ante, tj. jak volit optimální strategii za 
nejistoty ohledně režimu volatility, ve kterém se ekonomika dále nachází. Zodpovězení této otázky by 
mohlo být námětem pro další výzkum.
Celkově práci hodnotím stupněm výborně.
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EXPLANATION     OF     CATEGORIES     AND     SCALE:  

LITERATURE REVIEW: The thesis demonstrates author’s full understanding and command of recent literature. 
The author quotes relevant literature in a proper way.

Strong Average Weak
20 10 0

METHODS: The tools used are relevant to the research question being investigated, and adequate to the 
author’s level of studies. The thesis topic is comprehensively analyzed. 

Strong Average Weak
30 15 0

CONTRIBUTION:  The author presents original ideas on the topic demonstrating critical thinking and ability to 
draw conclusions based on the knowledge of relevant theory and empirics. There is a distinct value added of the 
thesis.

Strong Average Weak
30 15 0

MANUSCRIPT FORM: The thesis is well structured. The student uses appropriate language and style, including 
academic format for graphs and tables. The text effectively refers to graphs and tables and disposes with a 
complete bibliography.
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Overal  l     grading:  

TOTAL POINTS GRADE

81 – 100 1 = excellent = výborně
61 – 80 2 = good = velmi dobře
41 – 60 3 = satisfactory = dobře
0 – 40 4 = fail = nedoporučuji k obhajobě
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