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Připomínky a vyjádření oponenta: (číslo znamená stranu)

8, 21 Bylo by vhodné přesněji formulovat definici bariérové opce: aktivace resp. deaktivace při 
protnutí bariéry shora? zdola?

9 interpolace polynomy (zde třetího řádu) pro získání chybějících kotací je zcestné, viz mé před-
nášky a veřejně dostupné mé presentace, o kterých byl diplomant během studia několikrát 
informován.

12 Definice 2: T není “indexovaná”, ale “indexová” množina, případně “množina indexů”.

12 (2.6) Proč je to pravděpodobnostní míra?

16 “Dále definujeme větu ...”. Co to je?

17 Podobně: “... můžeme zavést větu ...”?



19 Místo “kumulativní vlastnosti normálního rozdělení” má být “využitím symetrie normálního 
rozdělení”.

28 Obr. 3. 1: Opticky nelze z grafu usuzovat, že data nepocházejí z normálního rozdělení. Je nutné 
takovou hypotézu exaktně otestovat. Téměř bezplatně by bylo možné použít baterii 11 testů dobré 
shody zabudovaných v Mathematica verze 9. 

30, 31: Směšuje se označení opcí a jejich cena. Argumenty u funkcí c a c1 nejsou vysvětleny. 
Naprosto nesrozumitelných je posledních 9 řádků na str. 31. Žádám uvedení na pravou míru, je-li to 
ovšem možné.

33  Ledabylé vyjadřování: “Náš model lépe fituje opce ...” má asi význam: “Náš model lépe 
vyrovnává ceny opcí...”

33 Úděsná formulace: “... z důvodů oscilace integrálu 3.21, dodejme ještě, že tento integrál  musí 
být řešen numericky ...”. Integrál oscilovat nemůže, to jenom oponent, který to čte. Integrály se 
neřeší, ale počítají. Řeší se rovnice, problémy atd.

34 Proč “... musíme použít tzv. Choleského faktorizaci ...”?

37 a jinde: Pro lepší čitelnost v grafech měl být použit PlotStyle Thick.

39 řádek 2 shora: Špatná formulace “v rizikově neutrální pravděpodobnostní míře”. Buď “v rizikově 
neutrálním prostředí” nebo “při rizikově neutrální ... míře”.

40 Co znamená, že “... skoková komponenta je nekorelovaná s trhem”?
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