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Diplomant zpracovává mimořádně aktuální téma, které patří do oboru finanční 

ekonometrie. Práce je dělena do osmi kapitol. Kapitola druhá se zabývá přehledem literatury. 

Kapitola třetí je věnována tvorbě hypotéz. Kapitola čtvrtá je věnována konkrétní struktuře 

datových souborů. Kapitola pátá je věnována metodologii odhadovacích procedur jak pro 

HFT aktivity, tak pro odhad volatility a odhady závislosti HFT aktivity a volatility. Kapitola 

šestá je věnována numerické stránce problémů a to jak při tvorbě Mathematica kodu, tak při 

tvorbě Matlab kodu. Kapitola sedmá shrnuje výsledky empirických odhadů koherence pomocí 

vlnkové technologie. Kapitola osmé obsahuje závěry. 

Práce je napsána na vysoké odborné úrovni a vcelku zdařilým způsobem. Co je možné 

diplomové práci  vytknout je chybějící základní teoretická konstrukce problému, který 

diplomant hodlá řešit. Například konstrukce hypotéz je velice vágní. Některé proměnné jsou 

uvedeny velmi povrchně, bez definování příslušných definičních oborů. Zavádění regresních 

rovnic by vyžadovalo přesnější matematické ukotvení. Dobře zaveden je stock pricing 

process. Diplomová práce by nemusela být nutně zanášena datovými technikáliemi. Více 

přesnosti by mělo být věnováno konstrukci měr HFT aktivit. Obvyklý způsob je popsat teorii 

a pomocí jejího aparátu pak vybudovat konstrukci odhadu. Tím to způsobem získáme všechny 

potřebné parametry pro analýzu kvality zkoumaného odhadu. 

Závěrem je možné říci, že posuzovaná práce má velmi odbornou úroveň. Diplomant 

prokázal hluboké znalosti v tomto specifickém směru finanční ekonometrie.  
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