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Shrnutí obsahu práce 
 
Práce pojednává o ekonomických přístupech k modelování a predikci směnného kurzu a jeho 

volatility. Vyložené přístupy jsou založeny na technické analýze a analýze časových řad, 

konkrétně se jedná o lineární model, chaotický model a GARCH s exogenními proměnnými. 

Velká pozornost je věnována právě intervencím národních bank a různým způsobům jejich 

zahrnutí do modelů. Aplikační část obsahuje porovnání modelů pro směnný kurz dolaru a jenu. 

Závěrečná simulační část studuje vliv intervencí národní banky na směnný kurz v jednotlivých 

modelech. 

 
 

Celkové hodnocení práce 
 

Téma práce.  Téma hodnotím jako vhodné, středně náročné a aktuální. Cíl práce považuji za 

splněný. 

Vlastní příspěvek.  Vlastní příspěvek autora spočívá v přehledném sepsání různých přístupů 

k modelování směnných kurzů. Součástí práce je i implementace vyložených metod a 

aplikace na reálná data (směnný kurz USD/JPY). 

Matematická úroveň.  Autor často čerpal z literatury, kterou je možné označit spíše za 

ekonomickou než matematickou. Některé části by si zasloužily mnohem více matematicky 

formalizovat, viz připomínky a otázky níže. 

Práce se zdroji.  Zdroje uvedené v seznamu literatury jsou řádně citovány v textu. Drobná výtka 

patří internetovému zdroji, u kterého chybí název webu a datum přístupu. 

Formální úprava.  Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni. Drobné výtky bych měl 

pouze k velkým mezerám v textu. 

 

 

Připomínky a otázky 
 

1. Převážnou část kapitoly 1 považuji za zbytečnou, neboť se jedná o pouhé opakování 

známých pojmů (stochastický proces, stacionarita apod.). 

2. Str. 15: Není jasné, zda má model (2.1) platit pro všechna ϕ, λ nebo jen pro konkrétní 

hodnoty.  

3. Str. 16: Poněkud zvláštní úvod Tvrzení 2.1: „Ekonomická teorie říká, že …“. Většina 

použitých symbolů není zavedena. 

4. Str. 18: Mohl byste mi prosím vysvětlit Značení 2.2? Co se myslí pod informací známou 

v čase t a jaká je formální definice uvedených symbolů? S tím souvisí vztah na posledním 

řádku na straně 19. Platí vždy nebo je potřeba nějaký další předpoklad? 

5. Str. 20: Který typ stacionarity potřebujete pro odvození vztahu (2.12)? 
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6. Str. 27, Tvrzení 2.6: Proč se střední hodnota nevyskytuje i na pravé straně odvozeného 

vztahu? 

7. Str. 28: Vysvětlete prosím větu „V tomto modelu budeme hodnotu Et(St+1) považovat za 

výsledek E(St).“. 

8. Grafy v numerické části by si zasloužily zvětšit, neboť autor se často odvolává na grafické 

posouzení kvality uvažovaných modelů. Obecně si myslím, že by bylo vhodné častěji pro 

posouzení kvality modelů použít i střední čtvercovou odchylku apod. 

9. V části 3.4 mi chybí odhady parametrů GARCH spolu s dosaženými hladinami testů jejich 

významnosti. 

 
 

Závěr 
 
Práci doporučuji uznat jako diplomovou. 

Návrh klasifikace oponent sdělí předsedovi zkušební komise. 
 
 
 
 
RNDr. Martin Branda, Ph.D. 

KPMS MFF UK 

V Praze 15. 5. 2015 


