
Posudek 
 

vedoucího    oponenta   
diplomové    bakalářské práce 
Autor/Autorka:  Šárka Hezoučká 
Název práce: Modely predikce defaultu klienta 
Jméno vedoucího/oponenta:  Jan Hurt 
 
Matematická úroveň:  
vynikající  velmi dobrá  průměrná  podprůměrná  nevyhovující 
 
Grafická úroveň vynikající, jazyková a formální úroveň průměrná 
 
Výsledky: 
originální původní i převzaté komplikovanější kompilace s vlastními výpočty 
citované z literatury opsané 
 
Použité metody: 
nestandardní standardní obojí 
 
Aplikovatelnost: 
přínos pro teorii přínos pro praxi přínos pro praxi i teorii bez přínosu nedovedu 
posoudit 
 
Věcné chyby: 
téměř žádné vzhledem k rozsahu a pojednávanému tématu přiměřený počet méně 
podstatné četné závažné 
 
Tiskové chyby: 
téměř žádné vzhledem k rozsahu a pojednávanému tématu přiměřený počet četné 
 
Celková úroveň práce: 
vynikající  velmi dobrá  průměrná  podprůměrná  nevyhovující 
 
Práci  
doporučuji podmíněně (na základě průběhu obhajoby) nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou.  
 
Připomínky a vyjádření vedoucího/oponenta: 
 
Připomínky specifické: 
 
Str.  6:  Čím se liší „invariantní míra procesu“ od „stacionárního rozdělení“? 
 
Str. 8: Místo „Kovariance Wienerova procesu …“ má být „Kovarianční funkce …“. 
 
Str. 9: Vysvětlit (ii) (adaptace) 
 



Str. 13, za vzorcem (2.12)  v definici operátoru: Funkce a a b se nikde jinde nevyskytují. Co 
znamenají v tomto kontextu? 
 
Str. 14: Důkaz existence Wienerova procesu (očividně přavzatý z necitovaného zdroje) 
začíná: „Uvažujme libovolný pravděpodobnostní prostor, na kterém je definovaná nekonečná 
posloupnost nezávislých náhodných veličin …“. Existuje vůbec takový prostor? A když ano, 
proč? 
   
Str. 17: „.. konvergují v distribuci … tehdy a právě tehdy …“. Jak je definovaná konvergence 
v distribuci? 
 
Str. 20 a dále se nekorektně používá náhodná veličina také jako integrační proměnná. 
 
Str. 21 řádky 14 až 16: Symboly zde se vyskytující nejsou nikde definovány. Komentář nutný. 
 
Str. 25: Co je „…součin plně podmíněných rozdělení…“ 
 
Str. 26: Co je „detailní podmínka rovnováhy“? 
 
Str. 28: Je někde definován (vysvětlen) pojem „návrhová hustota“? Jaký je anglický výraz? 
 
Str. 31, 2. Řádek zdola: Místo „lze psát“ má být „platí“. 
 
Str. 37, 38: Pro jaká konkrétní portfolia klientů jsou grafy Lorenzovy křivky na Obr. 3.1. a 
3.2.? 
  
Str. 38 řádek 12 zdola: Giniho koeficient může nabývat hodnoty pouze z [0,1] a ne z [-1,1], 
jak v práci uvedeno jest. 
 
Str. 44, řádky 14 až 15: Odkaz [26] na Vašíčkův článek svědčí o tom, že autorka nikdy tento 
Vašíčkův článek neviděla. Nepojednává se v něm o „… modelu …, který je založen na 
analytickém řešení rozdělení  kumulativního rozdělení úbytků klientů  z portfolia“, ale o 
stochastickém modelování vývoje úrokových měr s návratem ke střední hodnotě (mean 
reversion model).  
 
Str. 54: Požaduji přesné definice pojmů „Correlation Time“ a „ Efficiency“ z Obr. 6.1. 
 
Str. 58: Jak byl v Tab. 6.1 nastavován parametr „thin“? 
 
Str. 61: Informace o počítači, na kterém byly výpočty prováděny je nesmyslná pokud zároveň 
není uveden použitý software, časy výpočtu, atd. To, co je v SAS, Excel apod. neřešitelné 
případně neřešitelné v konečném  čase, je v systémech CAS (Computer Algebra System, 
Maple, Mathematica)  často  řešitelné bez větších problémů.  Zde, jako i na jiných místech 
práce se projevuje převládající styl prezentace typu  „Harward MBA“. To je ovšem jiný typ 
studia (bezpochyby velmi užitečný), zde (na MFF) se požaduje exaktní a mravenčí práce 
s pojmy a modely. 
 
Str. 61: Název odstavce „6.2.7 Pravděpodobnostní rozdělení parametrů“  je zavádějící. 
Nejedná se o bayesovský přístup, tudíž  by autorka měla tuto záležitost blíže osvětlit. 
 



Str. 62: Jaké jádro bylo použito při jádrovém odhadu hustoty? 
 
Str. 75: Formulace „Kvalitu modelu jsme měřili Giniho koeficientem …“ zdá se býti 
nesmyslná a potřebuje bližšího osvětlení. 
 
Připomínky obecné: 
 
Na mnoha místech nejsou uvedeny prameny. Specielně nevěřím tomu, že autorka odvodila 
sama existenci Wienerova procesu. 
 
Zbytečně mnoho (desítky stránek hluboké teorie navíc asi pro autorku nezvládnutelné 
v potřebných detailech), která se pak ve vlastní, podle mého mínění užitečné aplikační části 
nijak nepoužívá.  
 
Většina statistických tvrzení se odkazuje na grafy, testování se nekoná. 
 
Stránkování v textu neodpovídá stránkování v obsahu. 
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