
Posudek oponentky na bakalářskou práci

D o m i n i k y   H o l o t ň á k o v é

Ú R O K O V É   M Í R Y

     Předložená práce je věnována stochastickému modelování úrokových sazeb. Jedná se o netriviální 
látku přesahující osnovy bakalářského studia. Pro důkladné pochopení jednotlivých modelů je 
nezbytná znalost stochastického kalkulu, kterému jsou věnovány specializované kurzy v magisterském 
stupni. Domnívám se proto, že se autorka seznámila s teoretickými základy popisovaných modelů 
pouze  povrchně. Pro praktickou aplikaci stačilo zvládnout práci s diskretizovanými tvary.

     Kromě matematických modelů nastudovala posluchačka i základy ekonomických teorií pro tvorbu 
úrokových sazeb, což je obsahem třetí kapitoly. Tím splnila zadání práce. Text je psán ve slovenském 
jazyce s množstvím gramatických a tiskových chyb odpovídajícím rozsahu práce. Představuje 
kompilaci doplněnou výpočty a simulační studií v programu Mathematica, která je vlastním přínosem 
autorky. Teorie je vyložena přehledně a srozumitelně. V praktické části by si lepší provedení 
zasloužily některé obrázky, například useknutý graf v obrázku 4.4 na straně 25.

     Dále mám následující dotazy a připomínky:

str. 3, ř. 11-17: nejasný význam pojmů perioda a frekvence úročení,

str. 4, ř. 4: jaký je vztah mezi konečnou a počáteční sumou ve formuli pro míru výnosnosti ?

str. 11, ř. 10: co znamená symbol �� ve vzorci pro cenu dluhopisu ?

str. 11, ř. 6 odspodu: proč se ve vzorci pro �(�, �) nevyskytuje �� jako v řádku 10 ?

str. 12, ř. 13: chybné omezení t zdola,

str. 13: Tabulka 2.1 by měla být slovně uvedena a komentována. V řádku V neodpovídá položka 
dynamika vzorci (2.1) ve Vašíčkově modelu na str. 7, v řádcích D a CIR jsou přehozena rozdělení 
veličiny r oproti výkladu Dothanova a CIR modelu na str. 7-8,

str. 20, ř. 1 odspodu: co je θ ve vzorci pro dr(t) ? 

str. 21, ř. 4: u pojmu bílý šum by byl vhodnější odkaz na některou z četných knih o analýze časových 
řad než na přednášku,

str. 21, ř. 11: jak se získá věrohodnostní funkce ? Za jakých předpokladů ?  

str. 22, ř. 7-8 odspodu: σ není rozptyl, ale směrodatná odchylka,

str. 22, ř. 3 odspodu: vzorec neodpovídá vzorci (2.3) Dothanova modelu na straně 7, chybí činitel r(t) 
ve druhém sčítanci na pravé straně,

str. 23, ř.10, 11, str. 26, ř. 1 odspodu : proč je v diskretizovaném tvaru modelu CIR na pravé straně 1 ? 

str. 24, ř. 3-4 odspodu: nebyly provedeny testy na normalitu parametru θ a odhad jeho šikmosti a 
špičatosti ?

str. 24, Tabulka 4.1, str. 26, Tabulka 4.2, str. 27, Tabulka 4.3: jakým způsobem a s jakými kvantily 
byly konstruovány intervaly spolehlivosti ?

str. 26, ř. 3 odspodu: proč v CIR modelu byla použita metoda maximální  věrohodnosti a v simulacích 
tohoto modelu metoda nejmenších čtverců ?

     Uvedené nedostatky neovlivňují zásadním způsobem kvalitu práce, kterou doporučuji uznat jako 
bakalářskou.

V Praze 15.8.2011                                                        

                                                                                                  RNDr. Jitka Zichová, Dr.



     




