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Práce je zaměřená jednak na ocenění určitého typu opce, který je již několik let prodáván 
klientům drobného bankovnictví a dále na porovnání metod výpočtu kapitálového požadavku 
za tržní riziko z držení pozic v této opci podle různých metod stanovených regulací.  
 
První kapitola je věnována podrobnému popisu principu fungování těchto struktur a předkládá 
numerickou ilustraci jednoho konkrétního produktu, který byl emitován v roce 2014 a jeho 
splatnost je v roce 2016. Je zde popsána konkurenční výhoda těchto struktur oproti běžným 
vkladovým produktům, kdy banka klientovi garantuje jeho jistinu a současně nabízí možnost 
získat zajímavé úročení závislé na vývoji cen podkladových akcií. 
 
Druhá kapitola se věnuje popisu stávající regulace, která v Nařízení EÚ č. 575/2013 stanovuje 
jednotlivé metodiky výpočtu kapitálové přiměřenosti rámcově členěné na standardizovaný 
přístup a použití interního modelu, který je založen na výpočtu Value at Risk.  
 
Třetí kapitola popisuje teorii oceňování opcí založenou na hypotéze logaritmicko-normálního 
rozdělení cen akcií. Tato teorie je později použita zejména pro účely ocenění metodou Monte 
Carlo. Během vzájemných konzultací autor prokázal důkladné porozumění těmto modelům a 
práce tak není pouhou aplikací převzatých vzorců.  
 
Čtvrtá kapitola je věnována zejména technické implementaci simulačních metod pro tento typ 
opce. Pro tuto implementaci (odhady parametrů, vlastní simulace cen akcií, vyhodnocení 
jednotlivých simulací) musel autor vyvinout středně složitý simulační program napsaný velmi 
přehledně a srozumitelně. Pro své výpočty použil standardně používané metody výpočtu 
volatilit a korelací založených na historických datech jednotlivých akcií. Aby autor zachoval 
aplikovatelnost na různé druhy opcí, k ocenění používá metodu Monte Carlo simulací. 
Zároveň se však zamýšlí nad jinými možnostmi pro ocenění vybraného produktu, co 
vzhledem k tématu práce hodnotím velmi pozitivně. 
 
Pátá kapitola popisuje výpočet kapitálového požadavku – jednak standardizovanou metodou 
založenou na citlivostech na jednotlivé tržní faktory a jednak interním modelem, který je 
založen na hodnotě VaR a ta je v práci spočtena nejčastěji používanou metodou v bankách – 
neparametrickou metodou historické simulace. Jednotlivé metodiky jsou v práci velmi 
srozumitelně popsány a je patrné, že se s nimi autor musel důkladně obeznámit.  
 
Matematickou úroveň hodnotím jako velmi dobrou - práce je sice převážně kompilační, 
nicméně diplomant si musel sám nastudovat zejména náročnou teorii oceňování opcí s více 
podklady, kdy výsledná hodnota opce závisí nejen na aktuální ceně, úrokové sazbě, volatilitě 
a času do splatnosti, ale i na korelační struktuře mezi jednotlivými aktivy a dále příslušnou 
regulaci, která není psána pro matematiky, i když popisuje matematické metody. 
 
Kladně hodnotím rovněž porovnání jednotlivých metod výpočtu kapitálové přiměřenosti, 
které prokazují významnou nevyváženost mezi jednotlivými metodami a dokonce ukazují, že 
implementace interního modelu podle dnešní regulace nemusí nutně vést k úspoře kapitálu 
oproti standardizovanému přístupu. 
 
Na CD přiloženém k práci jsou sice k dohledání použité vstupní hodnoty (výnosové křivky, 
ceny akcií, divideny, atd.), nicméně na škodu práce je, že autor do práce nezakomponoval 



důležité mezivýsledky jednotlivých výpočtů (např. použité volatility, korelace, atd.), které 
však byly s vedoucím průběžně konzultovány. Dále mohl autor zpřesnit své výpočty použitím 
ne historických, ale implikovaných volatilit a korelací – tato čísla však bohužel pro většinou 
akcií nejsou dostupná, případně nejsou dostatečně spolehlivá. 
 
Práce je psána srozumitelně a čtivě s minimem tiskových chyb. Obecně diplomant během 
konzultací projevoval o dané téma zájem a svoji matematickou erudici prokázal schopnost 
porozumět použitému matematickému aparátu a aplikovat ho pro výsledky práce. 
 
Předložená práce prokazuje autorovy schopnosti analyticky myslet a samostatně pracovat, 
doporučuji uznat ji jako diplomovou.  
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