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Předložená bakalářská práce se zabývá vybranými aspekty modelování implikované volatility evropských 

opcí. Obsahově je vlastní text rozčleněn do tří ucelených kapitol. První kapitola stručně rekapituluje 

některé pojmy z oblasti pravděpodobnosti a stochastického kalkulu, které jsou klíčové pro vybudování 

matematického aparátu pro oceňování evropských opcí. Druhá kapitola se podrobněji věnuje problematice 

modelování implikované volatility evropských opcí prostřednictvím neparametrické regrese, respektive 

lokálního polynomiálního vyrovnávání. Zatímco první dvě kapitoly recenzované bakalářské práce mají 

vesměs kompilační charakter, třetí lze považovat za vlastní příspěvek autora. Na podkladu reálných dat 

jsou zde porovnávány různé modelové konfigurace zvoleného neparametrického regresního přístupu. Autor 

detailněji analyzuje kupříkladu vliv volby jádrové funkce, stupně vyrovnávacího polynomu či šířky 

vyhlazovacího okna na úspěšnost vyrovnání pozorované volatility opcí. Veškeré výstupy vhodně 

dokumentuje a komentuje. 

Vlastní vymezení i zpracování tématu bakalářské práce považuji za vyhovující. Autor se podle všeho 

dokázal orientovat v odborné literatuře a syntetizovat dosažené poznání. Za zmínku jistě také stojí úspěšné 

zvládnutí netriviální softwarové implementace nezbytných výpočtů (softwarové prostředí Python 3). Po 

formální stránce je práce bez problémů. Podmínky kladené na rozsah splňuje. Text je psán angličtinou na 

velmi dobré úrovni. Obsahuje přijatelné množství stylistických či pravopisných pochybení a přiměřeně 

typografických chyb. Úprava práce je taktéž adekvátní. 

I přes celkově kladný dojem se v textu objevily některé (vesměs drobnější) nedostatky, například: 

 V definici číslo 2 na straně 3 není jasně vymezen stavový prostor S. 

 V definici číslo 8 na straně 6 by zjevně mělo být: tk ≤ T < tk+1. 

 Ve větě číslo 1 na straně 7 (bod 3) by zřejmě mělo být uvedeno: „… is FT - measurable“. 

 Na straně 12, první odstavec, nejsou korektně uvedeny výplatní funkce pro evropské opce. 

 Formule (2.3) na straně 15 není zcela správně zapsána. 

 Na straně 20 (viz první řádek) by bylo vhodné uvést (připomenout) definici proměnné F. 

 Výsledky numerických analýz ve třetí kapitole by mohly být pro vyšší přehlednost 

sumarizovány úhrnnou tabulkou či diagramem (obsaženými například v sekci 3.9). 

 Obrázky ve třetí kapitole by měly být vždy opatřeny podrobnými popisky. 

 Wikipedia stále nepatří do katalogu obecně akceptovaných zdrojů vhodných pro účely 

zpracování akademické práce (viz například strana 32). 

 Odkazy na poznámky pod čarou mohou v některých případech působit zavádějícím dojmem, 

viz například definice číslo 1 na straně 3 aj. Osobně bych doporučil uvádět tuto referenci vždy 

na konci věty (bezprostředně po interpunkčním znaménku). Vlastní poznámky pod čarou by 

pak měly být řádně ukončeny interpunkcí. 

 V bibliografickém přehledu se u knižních publikací obyčejně uvádí také místo vydání. 

Bakalářskou práci doporučuji přijmout k obhajobě. 
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