
Posudek oponentky na diplomovou práci

N a t á l i e   P r e l e c o v é 

M O D E L O V Á N Í   F I N A N Č N Í CH   R I Z I K P O M O C Í   K O P U L

     Diplomová práce je věnována dynamicky se rozvíjející teorii kopul, které jsou mimo jiné 
užitečným nástrojem matematického modelování v oblasti financí. Autorka popisuje vybrané třídy 
kopul po teoretické stránce, výklad je doprovázen ilustracemi získanými ze simulací provedených 
diplomantkou. Teorie včetně odhadových procedur a výběru vhodné kopuly je poté aplikována na 
reálná data tvořená výnosy akcií pěti společností. Jak posluchačka uvádí v závěru, ve studované 
literatuře našla pouze numerické ilustrace na datech nižší dimenze. Na konci práce je naznačena 
problematika hodnoty v riziku (VaR). Její praktické propojení s teorií kopul je provedeno na dříve 
použitých datech. 

     Matematickou a grafickou úroveň práce považuji za průměrnou. Text je psán ve slovenském 
jazyce, z hlediska gramatiky a formální úpravy vykazuje jisté nedostatky jako například drobné 
gramatické chyby, chybějící tečky a  čárky ve větách, nevhodné dělení slov na konci řádků, jedno-
písmenné předložky na konci řádků, odkazy na vzorce typu 1.14 místo (1.14), formulace typu 
definujeme v závislosti na literatuře, přičemž lépe by bylo v souladu s literaturou, podle literatury 
apod.

Velmi odbytý je český abstrakt, a to i při skutečnosti, že čeština není mateřským jazykem autorky. 

Dále mám následující připomínky a dotazy:  

str. 3, ř. 13 odspodu: použití symbolu U(0,1) místo jinak používaného R(0,1),

str. 5, ř. 3: není vysvětlen symbol použitý jako rovnost,

str. 5, ř. 13: chybný výraz na levé straně nerovnosti, místo �� ≤ �� má být �� > �� ,

str. 17, 19: důkazy a lemma by bylo vhodné výrazněji oddělit od předcházejícího textu,

str. 20, ř. 1 od konce: co je explicitní kopula ?

str. 22, 13-14: jak byla data upravena na stejnou délku ? 

str. 23, obr. 2.1: co jsou výnosy společností, jak byly získány ?

str. 27, ř. 2: mělo by být řečeno, že přílohou práce se myslí CD,

str. 27, 5. 4: odkaz má být na tabulku 2.5, ne na 2.5, což by mohl být i vzorec,  

str. 35, ř. 9: proč VaR  neuvažuje rozdělení s těžkými chvosty ?

str. 37, tab. 4.2: jak byly získány hodnoty μ se stříškou a σ se stříškou ? 

str. 38, ř. 3 odspodu: proč byl zvolen očekávaný výnos 0.0003 ?

     Závěrem lze konstatovat, že posluchačka prokázala schopnost nastudovat netriviální partie, jakož i   
aplikovat získané poznatky s použitím vestavěných procedur softwaru Mathematica na reálná data. 
Zadání práce bylo splněno a navrhuji předložený text přijmout jako diplomovou práci.
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