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Shrnutí obsahu práce

Práce pojednává o absolutně spojité změně míry v prostoru trajektorií Wienerova proces (tzv. Gir-
sanovově větě) a jejíck aplikacích ve finanční matematice. Je rozčleněna do pěti kapitol, z nichž první
je věnována převážně zavedení základních pojmů stochastické analýzy a teorie martingalů, druhá
vybudování stochastického integrálu v případě, že integrátorem je obecný martingal, třetí vlastní
Girsanovově větě a jejímu důkazu. Poslední dvě kapitoly jsou věnovány aplikacím. Čtvrtá obsahuje
úvod do problémů matematického modelování trhu, včetně zavedení pojmu rizikově neutrální míry.
Pomocí dříve vybudované matematické teorie je například odvozena Blackova-Scholesova formule.
Poslední kapitola se zabývá reálnou aplikací BS formule na data z české burzy. Jsou předevím po-
rovnány čtyři různé strategie, pomocí nichž se upisovatel opce zajištuje.

Celkové hodnocení práce

Téma práce. Hodnocení náročnosti a přiměřenosti tématu. Bylo téma zpracováno tak, aby bylo
splněno zadání práce?

Téma považuji za velmi náročné (pro bakalářskou práci), protože vyžaduje důkladné sezná-
mení se s matematickým aparátem značně překračujícím rámec bakalářského studia. Rovněž
schopnost aplikace tohoto druhu výsledků na reálná data vyžaduje jejich skutečné pochopení.

Vlastní příspěvek. Obsahuje práce vlastní příspěvek autora? V čem tento příspěvek spočívá? Je
v práci dostatečně specifikován?

Vlastní příspěvek práce je zřejmý, je v oblasti aplikace vyložené teorie na reálná data.

Matematická úroveň. Jaká je matematická úroveň práce? Obsahuje práce rigorózně a korektně
zformulovaný matematický text?

Práce je napsána velmi pěkně a přehledně, velmi dobře se čte. Text je zejména v teoretické
části napsán rigorózně a s minimem nedostatků (některé drobné výhrady uvádím níže). V apli-
kační části úroveň přesnosti nevybočuje z diskursu nejčastěji používaných učebnic pro finanční
matematiky. Uvedené závěry jsou velmi zajímavé a zejména vysoce oceňuji, že už v této fázi
studia dokázal autor na jedné straně s pochopením nastudovat technicky obtížné matematické
partie a zároveň je (pokud vím, zcela samostatně) dovést až k aplikacím na reálná data.

Práce se zdroji. Jsou zdroje správně citovány? Neobsahuje práce doslova zkopírované nebo otrocky
přelo«ené pasá«e?

Citace jsou v pořádku, práce je originální.



Formální úprava. Hodnocení formální úpravy práce.

Úprava je vynikající, práce je přehledně členěna.

Připomínky a otázky

1. Autor by měl při obhajobě upřesnit, jak je to s předpoklady Girsanovovy věty ve verzi V 3.4.1.
Proč není zapotřebí Novikovova nebo nějaká podobná podmínka? Proč Mt v (3.6) je vždy
martingal (jak plyne z Poznámky 3.1.5, autor si je vědom, že zde vzniká jisté úskalí). Tento
problém vzniká už v Lemmatu 3.1.1. Uvedený důkaz dává pouze, že Mt je lokální martingal,
potřebujeme ale skutečný martingal. Tedy jde o problém integrovatelnosti. Tu právě zaručuje
Novikovova podmínka, nebo něco takového jako podmínka integrovatelnosti ve Větě 4.5.1.

2. V kapitole 4, kde je teoretická část aplikována na finanční modely, autor podle všeho polevil v
přesnosti výkladu - bohužel v souladu s mnohými uznávanými učebnicemi finanční matematiky.
Při obhajobě by měl uvést nějaký předpoklad, který zaručí použitelnost Girsanovovy věty k
získáni (4.10). K tomu nestačí pouze předpokládat σ(t) 6= 0.

3. Co se týče Poznámky 1.4.3, uvedené vlastnosti ovšem vymezují jen pseudometriku. Nejtěžší je
zde právě ukázat, že ‖M,N‖ = 0 implikuje M = N . Stejný problém (možná o něco horší) je v
metrice z Definice 1.4.8. Co když bude M identicky nulový proces?

4. Jen připomínám, že u definice kvadratické variace (1.3.6) je nutná obezřetnost, mám za to,
že se kvadratická variace zavádí obecně spíše z Doobova-Meyerova rozkladu a to v případě
nespojitých martingalů nemusí být totéž, jako zde.

5. ”‘Risk neutrální míra”’ zní docela hrozně, myslím že se česky běžně říká rizikově neutrální.

Závěr

Práci považuji za vynikající a doporučuji ji uznat jako bakalářskou práci.

Návrh klasifikace oponent sdělí předsedovi zkuební (sub)komise.
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