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Práci  

doporučuji nedoporučuji 

uznat jako diplomovou. Návrh klasifikace přikládám na zvláštním papíru. 

 

 

Připomínky a vyjádření vedoucího/oponenta: 

 

Práci považuji v kontextu  tématu  za vysoce nestandardní - nejen v přímém, ale i přeneseném 

smyslu. Zabývá se oceňováním elektrických derivátů s využitím metod nestandardní analýzy, 

kdy vývoj ceny elektřiny je modelován pomocí mean-reverting procesů. Ceny forwardových 

kontraktů jsou pak odvozeny přechodem do rizikově-neutrálního prostředí.  a oba zkoumané 

modely jsou verifikovány porovnáním s cenami na burze. Na tomto základě jsou pak 

formulovány závěry o tom, jak jednotlivé modely predikují forwardové kontrakty v 

krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu. 



Obecně řečeno, metody nestandardní analýzy se potýkají s problémem nízké úrovně povědomí 

většiny matematiků o sobě, protože se asi nedá říci, že by byly obecně rozšířené. To však není 

problém těchto metod, ale zmiňované většiny matematiků. Vytváří-li se, zhruba řečeno, nová 

alternativní matematika, kdy není k použití velká část zavedených nástrojů (nebo se 

přinejmenším neví, co a jak vlastně platí), je to velmi náročné pro potenciální čtenáře. Na 

druhé straně, každá rigorózně budovaná matematika má právo na existenci a metody 

nestandardní analýzy pronikly už do řady oborů (v práci citovaný N. Cutland například 

pomocí těchto metod dokázal výsledky ze stochastické hydromechaniky, jejichž klasický 

důkaz není znám - volně řečeno, interpretace této situace je dosti těžký oříšek). Dovedu si 

představit, že mají-li být příjemci těchto výsledků odborníci z oblasti finanční matematiky, 

mnoho z nich bude mít problém nejen s interpretací, ale i s porozuměním čemukoli. 

 

To ale nemění nic na tom, že diplomovou práci pana Švarcbacha považuji za výtečnou. Svým 

způsobem je to ukázka, co všechno by ideálně měly diplomové práce na MFF UK v tomto 

oboru obsahovat - teoretickou hloubku, nové teoretické výsledky na úrovni modelování, přes 

jejich statistiku až po verifikaci v praxi.  

 

Práce je napsána velmi pečlivě a s přihlédnutím k okolnostem jí nemám co vytknout. Např. 

Sekce 1 tvoří úvod do nestandardní analýzy včetně nestandardní stochastické analýzy. Dá se 

namítnout, že na deseti stránkách je to trochu drsný "crash course", na druhé straně práce je už 

i tak dost rozsáhlá.  V úvodu mohly být trochu lépe označeny výsledky, které jsou vlastním 

teoretickým přínosem diplomanta. Zajímavá je obecně otázka porovnání těchto 

nestandardních modelů s analogickými standardními, které jsou k dispozici (z hlediska 

uvedených praktických aplikací) - možná by o tom mohl diplomant něco říci v průběhu 

obhajoby. 

 

Jak jsem již uvedl, práci cením vysoko a doporučuji přijmout jako diplomovou.    

 

 

 

 

 

 

 

V Praze, dne 20.5.2013                                                  Prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. 

 

 


