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M O D E R N Í   M Í R Y   F I N A N Č N Í H O   R I Z I K A

     Práce je věnována problematice měření rizika, která je důležitá pro široké spektrum 
finančních institucí. Jedná se o kompilaci zaměřenou na všeobecně známou hodnotu v riziku a 
její nestandardní alternativy - expektily a spektrální rizikové míry. Matematickou úroveň 
práce hodnotím jako průměrnou. Vzorce převzaté z literatury by si zasloužily odvození, jedná 
se například o derivaci na str. 6, řádek 2, vzorec (2.4) na str. 6, vzorec na str. 7, řádek 2 a 
vzorec pro duraci na str. 9, řádek 3. U příkladu na str. 11 není uvedeno, zda byl odněkud 
převzat, výpočty VaR a CVaR by rovněž mohly být rozepsány podrobněji.

     Grafická úprava textu je kvalitní, po jazykové a stylistické stránce mu však zřejmě nebyla 
věnována dostatečná pozornost. Objevují se četné chybějící či nadbytečné čárky v souvětích, 
místy chybí tečky na konci vět a vyskytují se tiskové chyby ve slovech. Velmi často se 
opakuje stejné slovo brzy po sobě v jednom nebo dvou následujících řádcích či větách, 
zbytečně jsou používána spojovací slova - tedy (str. 3, ř. 5), asi (str. 4, ř. 3 odspodu), sice (str. 
8, ř. 1) a další. Některá slova a formulace jsou nevhodně zvoleny, např. likvidnost na str. 3, 
řádek 10 odspodu (spíše by mělo být likvidita), spojení položit definici na str. 9, řádek 1 
odspodu a str. 24, řádek 3-4 (namísto formulovat definici apod.) To způsobuje, že práce není 
psána kultivovaným odborným stylem. 

     Praktická část spočívá v jednoduchých výpočtech realizovaných v programu Mathematica
s použitím implementovaných speciálních funkcí. Skládá se z výpočtů kvantilů a expektilů 
pro vybraná rozdělení a konstrukce grafů spektrálních funkcí. Aplikace na reálných datech se 
omezuje na porovnání měr VaR, CVaR a expektilu. 

     Překlepy a nepřesnosti se objevují i ve vzorcích, větách a definicích:

str. 5, řádek 6: měl by být interval (0,1) místo (1,0).

str. 5, vzorec (2.1): měl by být rozdíl X-r místo X-a.

str. 7, Věta 2: chybný odkaz na rovnici (1.6), žádná taková v textu není.  

str. 8, vzorec (3.1): v sumě v čitateli má být před zlomkem t namísto i, popis durace nad 
vzorcem (3.1) je nejasný. 

str. 10, Definice 6: má být uspořádaný náhodný výběr místo náhodný výběr.

     K práci mám dále následující dotazy:

str. 3, řádek 6: co je retailový bankovní sektor ?

str. 3, řádek 14-15: proč u velkých společností lze těžko předpokládat, že banka najde stovky 
podobných klientů ? V jakých společnostech je najde ? 

str. 8, řádek 9 odspodu : jaký je vztah mezi tržní úrokovou mírou i a výnosností do splatnosti 
zmíněnou v řádku 4 ?  

str. 9, řádek 9 : co je ΔP, Δi ?



str. 9, řádek 15-16 : jak souvisí text se vzorcem na řádku 14 ?

str. 10, řádek 5 : co znamená "náhodná veličina ... na α . 100% nepřekročí" ? 

str. 19, řádek 14 : proč nejsou uvedena spektrální rizika pro známá rozdělení ?

str. 19, Tabulka 3 a str. 27, řádek 3 : co znamená "rozdělení X a Y volnosti" ?

     Závěrem konstatuji, že práci lze považovat za přínosnou pro finanční praxi, neboť uvádí 
způsoby měření rizika, které patrně nebyly dosud detailně popsány v české literatuře. Výše 
uvedené nedostatky bohužel nezanedbatelně snižují její kvalitu. Přesto doporučuji uznat ji 
jako práci bakalářskou.
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