
Posudek oponenta na diplomovou práci Bc. Františka Navrátila:
Modelování averze vůči riziku

Předložená diplomová práce se zabývá modelováním rizikové averze investorů. Autor for-
muluje a analyzuje několik různých přístupů k měření a charakterizaci rizikové averze, které
patří do dvou velkých výzkumných proudů: teorie užitkových funkcí a toerie rizikových měr.
Po úvodu a první kapitole věnované základní motivaci a historickým souvislostem je druhá
kapitola zaměřena na teorii užitkových funkcí a jejich použití při modelování rizikové averze.
Nejnáročnejší teoretickou část práce tvoří třetí kapitola, která postupně představuje jed-
notlivé typy rizikových měr a provádí i některá srovnání. Známé výsledky jsou doplněny
vlastními příklady. Obzvlášť oceňuji pojednání o spektrálních mírách rizika včetně diskuse
v dodatku 2, kterou možno považovat za vlastní teoretický přínos práce. Čtvrtá kapitola
stručně představuje úlohy stochastického programování. Nejzajímavější částí této práce je
poměrně rozsáhlá numerická studie, kde autor (na reálných datech z Pražské burzy cenných
papírů) srovnává výsledky jednotlivých optimalizačních modelů, které vycházejí z předcho-
zích kapitol.

Práce je napsaná jasně, stručně a dobře koncepčně. Práci lze vytknout jen několik málo
chyb či nepřesností:

1. Str. 6, ř. -8: asi mělo být ”y � x” místo ”x � y”.
2. Str. 8: V poznámce 7 by v poslední větě mělo být napsáno, že se autor zaměří na
globálně rizikově averzního investora, aby se autor vyhl případu, kdy je marginální
užitek pro nějaké bohatství nulový.

3. Str. 10, ř -10: Mělo by být r′ = (−u′′
u′ )′ místo r′ = (−u′′

u′ ).

4. Str. 15, ř. 5: Autor uvádí:”π(p) < p” pro malé p, ale obrázek 2.1 ukazuje opak. Co je
správně?

5. Str. 20 uprostřed: druhé EPA
X mělo asi být EPB

X

6. Str. 29, ř. 6: Autor píše, že optimalizace ES vede na úlohu lineárního programování. To
ovšem obecně není pravda, pouze pokud se předpokláda diskrétní rozdělení výnosů.

7. Str. 41: Proč jsou uvažovány hodnoty parametru λ, které dávají konvexní užitkovou
funkci? To je přece v rozporu s předpokladem rizikové averze investora?

Tyto nedostatky ovšem nijak nesnižují vysokou úroveň této práce a proto doporučuji tuto
práci uznat jako diplomovou.

V Praze 11.9.2013 RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D.
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