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Práce se zabývá tzv. “mean-risk” optimalizačními modely ve tvaru úloh lineárního 

programování. Autor uvažuje několik různých měr rizika. Práce má dvě části: 

teoretickou, kde autor shrnuje základní poznatky o těchto modelech a empirickou 

část, kde porovnává výsledky jednotlivých modelů a to na uvažovaném období i na 

dalším období. To vše na reálných akciových datech z německé burzy cenných 

papírů. 

Zatímco numerickou část hodnotím velmi kladně a lze ji vyčíst pouze nezapočítání 

dividend do výnosů akcií (co může ale mít velký dopad na výsledky), teoretická část 

je zatížena mnoha nedostatky, překlepy a nepřesnými formulacemi, např: 

1, V definici 5 není jasné co je  (x), tento symbol nebyl předtím zaveden. Navíc 
riziková míra by měla být funkcionálem ztrátové funkce, jak je uvedeno v definici 2, 
ne jenom funkce váhy x. 
 

2, Jaké   z definice 9 se v praxi typicky uvažuje? Blízké nule nebo jedné?  
 
3, Věta 5: je skutečně        míra bezpečnosti? Jaká je odpovídající míra rizika? Je 

tato míra rizika koherentní? 
 
4, Věta 6 a 7: O jaké přesně náhodné veličině se předpokládá, že má diskrétní 
pravděpodobnostní rozdělení?  Podobně ve větách 11 a 12 není jasné, co přesně má 
mít diskrétní pravděpodobnostní rozdělení. 
 
5, Na začátku práce se m definuje jako dimenze náhodného vektoru. Má m v kapitole 
2.3. stejný význam nebo tímto písmenem značíte něco úplně jiného? 
 
6, Definice 13 odkazuje na neexistující definici 1.1. 
 
7, V jakém smyslu je uvažována ekvivalence mezi mírou rizika a zápornou hodnotou 
míry bezpečnosti pod definicí 13?  
 
8, Věta 8 asi obecně neplatí, chybí předpoklad symetrie pravděpodobnostního 
rozdělení. 
 
9, Definice 20 nedává dobrý smysl. Proč by se M(x), které dává největší výnos mělo 
používat jako míra bezpečnosti?.... To by pak odpovídající míra rizika byla střední 
hodnota mínus nejvyšší výnos a to nedává smysl... 
 



10, Věta 13 neplatí, M(x) je tam rovno minimálnímu výnosu a ne minimální ztrátě jak 
je definováno v definici 20. 
 
Navzdory těmto nedostatkům považuji předloženou práci za dostatečně kvalitní 
(zejména numerickou studii) a doporučuji ji uznat jako bakalářskou. 
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