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Práci  
doporučuji nedoporučuji 
uznat jako bakalářskou. Návrh klasifikace přikládám na zvláštním papíru. 

 
 

Připomínky a vyjádření vedoucího: 
 
V bakalářské práci se pan Kalibán zabývá úlohou predikce volatility s využitím informace 

z hlaviček ekonomických zpráv. Pro řešení úlohy je použita metoda hlavních komponent a 
lineární regresní model. 

 
V úvodu je podrobněji popsána úloha bakalářské práce společně s motivací a postupem 
řešení. Ve druhé části je vysvětlena metoda hlavních komponent a lineární regresní model. 

Možná mohlo být více prostoru věnováno regresi na hlavních komponentách, když se v  práci 
používá výhradně tento model. 



Ve třetí části jsou popsané metody aplikovány na úlohu predikce volatility. S pomocí metody 

hlavních komponent je redukována dimenze prostoru klíčových slov. Následně je 
z nejvýznamnějších komponent zkonstruován regresní model. Předpoklad normálního 

rozdělení reziduí je v práci detailně rozebrán, chybí ale diskuze nad předpokladem linearity, 
které se využívá jak v  původním modelu tak i v  modelu po Box-Coxově trasnformaci. Více 
prostoru mohlo být věnováno zpětné transformaci a hodnocení získaného modelu (krátká 

sekce 2.2.6). Tyto nedostatky ale vyváží velké množství odvedené práce při analýzách v 
numerické studii. 

 
Další poznámky: 
Na str. 26 nejsou přesně zapsány předposlední (nečíslované) rovnosti a nerovnost. Totiž 

 (   | )     (teoretická hodnota vektoru parametrů) a také nemusí nutně platit uvedená 

nerovnost. Přehlednější by byla formulace ve tvaru podmíněných středních hodnot. 
 
Vlastní text je velmi dobře strukturován, je přehledný a téměř se v něm nevyskytují 

typografické chyby. Student úspěšně implementoval nastudované statistické metody. Při řešení 
prokázal analytické a programátorské dovednosti a jeho originální výsledky jsou přínosem 

pro praxi. 
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