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     Předložená diplomová práce se zabývá problematikou odhadových procedur a postupů 
v kontextu ekonometrických simultánních rovnic, kterou nahlíží prostřednictvím numerické 
studie. Práce je členěna do tří částí odpovídajících jednotlivým kapitolám. V první kapitole 
autor formuluje ekonometrický model simultánních rovnic včetně odpovídajících 
předpokladů. Zdůrazňuje některé specifické problémy, které s ním souvisí, a to zejména 
(i) vychýlení a nekonzistenci odhadů klasickou metodou nejmenších čtverců a (ii)  problematiku 
identifikace. Dále představuje základní přístupy k odhadu parametrů modelu; uvádí odhady 
typu ILS, 2SLS a 3SLS a přehled jejich vlastností. Druhá kapitola rekapituluje důležité pojmy 
a koncepty z teorie odhadu. Zatímco první a druhá kapitola mají vysloveně kompilační 
charakter, třetí kapitola je již také podle názvu diplomové práce klíčovou a obsahuje vlastní 
numerickou studii v rámci soustavy simultánních rovnic. 

     Na rozdíl od první verze práce diplomant nyní pro numerickou studii použil výpočetní 
systém EViews 7, který je profesionálně orientován na ekonometrické výpočty a ke kterému 
MFF UK zakoupila oficiální licenci použitelnou v počítačové laboratoři. Práce tím pádem 
dostala novou dimenzi, která chyběla v předchozí verzi. Je však nutné konstatovat, že 
provedené výpočty příliš nepřevyšují rutinní výpočty, které provádí na cvičení předmětu 
Ekonometrie studenti studijního oboru PMSE (pro diplomantův studijní obor FPM ovšem 
zůstává tento předmět nepovinný). Na druhé straně práce je důkazem, že diplomant si řadu 
principů ekonometrického modelování (jak teoretických, tak praktických) osvojil a je s nimi 
schopen profesionálně pracovat. 
     Práce je logicky utříděna a prezentace příslušných teoretických partií je přijatelná (jen 
některé slovní formulace nejsou příliš obratné). Nenalezl jsem v ní žádné systematické chyby. 
Také její grafická úprava je poměrně na výši. Je vidět, že diplomant provedl korekci 
předchozí verze a řídil se připomínkami odborníků na tuto problematiku (samozřejmostí 
ovšem mělo být poděkování RNDr. Hendrychovi, který se mu jako cvičící předmětu 
„Ekonometrie“ velmi věnoval, např. přečetl a navrhl korekce  diplomantovy nové verze 
práce). K práci mám následující dotazy: 

− Keynesův makroekonomický model (3.1) sice k numerické demonstraci vlastností 
odhadů stačí. Z praktického pohledu je ale příliš „učebnicový“ a nepostihuje hlavní 
přednost ekonometrických soustav, a to jejich dynamiku (např. prostřednictvím 
zpožděných proměnných či autokorelovanosti reziduí). Diplomant takovou možnost, 
která by posunula prezentovanou numerickou studii do vyšší roviny, ani pokusně 
nevyzkoušel? 

− V simulacích chybí podstatná informace o velikosti rozptylu bílého šumu při generování 
proměnné Gt (a to při všech třech uvažovaných režimech jejich vývoje postupně v odst. 
3.2.1-3.2.3) a proměnné It při rozšíření modelu v odst. 3.3. Pokud je tento rozptyl míněn 
všude jako jednotkový, tak dopad studie je menší ve srovnání s optimálním případem, 
kdy by odhad zmíněných bílých šumů byl dáván do poměru s rozptylem reziduální složky 
v dané rovnici. 

Předloženou práci lze dle mého názoru uznat jako práci diplomovou.      
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