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Připomínky a vyjádření vedoucího/oponenta: 

Práce má nadstandardní úroveň. Vlastní autorův přínos spočívá mj. v modifikaci kvantilového 



pravidla a v navržení alokačního pravidla založeného na projekci do nadroviny. I kompilační části 

práce svědčí o autorově porozumnění obtížných partií pojednávaného tématu. Vysoce hodnotím i 

profesionální programové řešení v Pythonu.

Připomínky jsou spíše formálního charakteru. Některé pramení z toho, že se autor neseznámil s 

používanou českou terminologií.

Obecně: V práci není ošetřen případ, kdy míra rizika nabývá záporných hodnot.

str. 5: TailVaR, CVaR, Expected Shortfall (jedno a totéž) je podmíněná hodnota v riziku nazývaná 

též očekávaná extrémní ztráta. V práci uvedený termín “Zbytková hodnota v riziku” má anglický 

ekvivalent “residual VaR” a od CVaR se liší tím, že se od něj odečte příslušné VaR: 

E(X - VaRp(X) X > VaRp(X)). Vychází z pojmu “Mean residual lifetime” známého z analýzy dat o 

přežití nebo teorie spolehlivosti.

str. 9 a dále: Místo ne příiš přehledné normující konstanty ∑j=1
n cov(Xj, S) se měl využít vztah 

varS = ∑j=1
n cov(Xj, S).

str. 13: Nikde jsem nenašel zmínku o tom, kdy existuje komonotónní verze.

str. 30: Zde i jinde se občas vyskytují nesrovnalosti ve fontech označujících stejnou veličinu: “corr” a 

“corr”, “K” a “K”.
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