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Název práce: Modelování kapitálového požadavku pro operační riziko 

Oponent: Mgr. Tomáš Hanzák 

Předkládaná práce se věnuje problematice určení výše kapitálového požadavku (KP) 

na pokrytí roční neočekávané ztráty finanční instituce z tzv. operačního rizika. K tomu 

používá tzv. metodu Loss Distribution Approach (LDA, metoda rozdělení ztrát), kterou 

aplikuje na reálná data operačního rizika (období 4 let, dva typy rizik) nejmenované finanční 

instituce. 

Nejprve jsou vyloženy potřebné pojmy a podán velice stručný přehled existující regulace. 

Kapitola 3 podává přehled klasických rozdělení pro modelování výše ztrát a dále přináší 

základy Teorie extrémních hodnot (EVT) použité dále. Kapitola 4 na reálných datech 

konstruuje distribuční funkce výše ztrát slepením lognormálního rozdělení pro tělo a 

zobecněného Paretova rozdělení (GPD) pro chvost rozdělení ztrát. Kapitola 5 se zabývá 

výběrem vhodného rozdělení pro popis měsíčního počtu ztrátových událostí. Kapitola 6 

popisuje provedenou simulaci za účelem odhadu EL a 99.9% VaR a ES rozdělení celkové 

roční ztráty a prezentuje a komentuje získané výsledky. 

Rozsahem lehce podprůměrná práce (47 stran vlastního textu včetně velkého množství 

grafů) je přehledně organizována, psána srozumitelně (i přes některé formulační nepřesnosti, 

např. užití pojmu „bílý šum“ na str. 22 či „náhodná“ vs. „nezávislá“ data na str. 21), 

matematicky precizně a na dobré jazykové a stylistické úrovni. Překlepy se v ní vyskytují 

poměrně zřídka. 

Autorka dokázala pojmout a v práci prezentovat a aplikovat populární metodu LDA 

výpočtu KP operačního rizika, včetně potřebného terminologického, regulačního a 

matematicko-teoretického pozadí. Výpočty na reálných datech byly programovány v prostředí 

R, přehledné programové kódy jsou obsaženy na přiloženém CD. 

Hlavním přínosem práce je bezesporu aplikace LDA metody na reálná data nejmenované 

finanční instituce a vytvoření uceleného návodu, jak v této věci postupovat. Práci obecně bych 

naopak chtěl vytknout tyto skutečnosti (avšak spolu související): 

1. Přílišná inspirace prací [8] a to jak v celkovém postupu, tak v některých detailech. 

2. Absence rozvinutí či hlubšího kritického zkoumání použité LDA metody. 

3. Výsledné hodnoty kapitálových požadavků jsou podle mého názoru bohužel zcela 

nevěrohodné (plyne ze vzájemného srovnání různých výsledků a z jejich srovnání 

s popisnými charakteristikami modelovaných dat). 

4. Nedostatečný analytický „tah na branku“. Formulace typu „To může být dáno tím, 

že…“ (str. 43) či „Možné řešení je podrobněji zanalyzovat data a pokusit se najít 

jiný model, je-li to možné“ (str. 45) zvídavého čtenáře moc neuspokojí. 
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Konkrétní připomínky či otázky k práci: 

1. Proč není distribuční funkce (DF) pro tělo rozdělení výše ztrát odhadována jen 

na datech tohoto těla stejně jako v [8]? 

2. Co kdyby se dílčí DF (pro tělo a chvost) vůbec neprotnuly? Nebylo by možné celý 

tento postup nějak vylepšit? 

3. Odhad parametru   u GPD rozdělení pro chvost rozdělení výše ztrát z rizika A je 

větší než 1 (viz Tabulka 4.3) a tedy zkonstruované rozdělení výše ztrát má 

nekonečnou střední hodnotu! To pak zcela znehodnocuje jakékoli výsledky získané 

simulací (speciálně EL a ES, které jsou pak teoreticky též nekonečné). 

4. Jaký dopad má na určený KP přesné proložení DF daty v oblasti chvostu a jaký 

dopad má ta "správná" extrapolace DF směrem dále do +∞? Jaký je praktický přínos 

použití GPD rozdělení oproti např. slepení výsledné DF ze dvou či třech 

lognormálních rozdělení? 

5. Je ACF dostatečně sensitivním nástrojem k ověření nezávislosti výše ztrát (str. 21)? 

6. Nebyla ověřována křížová nezávislost mezi počtem ztrát a jejich průměrnou výší 

(např. po měsících). Lze zde očekávat negativní korelaci snižující celkovou 

(ne)očekávanou ztrátu? 

7. Jakou závislost (pozitivní autokorelaci?) vykazují časové řady měsíčních počtů ztrát 

(str. 34 a 35)? V práci mi chybí grafy, histogramy a ACF těchto časových řad. 

Předkládaná práce může sloužit jako přehledný a ucelený návod pro použití LDA metody 

k určení KP plynoucího z operačního rizika, přičemž je však uživateli stále ponechám jistý 

prostor pro obezřetnost a kreativitu. Práce splňuje formální i obsahové požadavky k tomu, aby 

byla uznána za práci diplomovou na MFF UK. 

 

 

 

 

V Praze dne 13. září 2011 Mgr. Tomáš Hanzák 


