
Posudek 
vedoucího    oponenta   

diplomové    bakalářské práce 

Autor: Adéla Mrázková 

Název práce: Stochastická dominance generovaná klesající rizikovou averzí 

Jméno vedoucího práce: doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. 

 

Matematická úroveň:  

vynikající  velmi dobrá  průměrná  podprůměrná  nevyhovující 

 

Grafická, jazyková a formální úroveň: 

vynikající  velmi dobrá  průměrná  podprůměrná  nevyhovující 

 

Výsledky: 

originální původní i převzaté netriviální kompilace citované z literatury opsané 

 

Použité metody: 

nestandardní standardní obojí 

 

Aplikovatelnost: 

přínos pro teorii přínos pro praxi přínos pro praxi i teorii bez přínosu nedovedu 

posoudit 

 

Věcné chyby: 

téměř žádné vzhledem k rozsahu a pojednávanému tématu přiměřený počet méně 

podstatné četné závažné 

 

Tiskové chyby: 

téměř žádné vzhledem k rozsahu a pojednávanému tématu přiměřený počet četné 

 

Celková úroveň práce: 

vynikající  velmi dobrá  průměrná  podprůměrná  nevyhovující 

 

Práci  

doporučuji nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou. Návrh klasifikace přikládám na zvláštním papíru. 

 

Připomínky a vyjádření vedoucího: 

Předložená práce je napsána jasně, stručně a srozumitelně. Autorka nejdříve připomíná známé 

pojmy a myšlenky z teorie stochastické dominance. Hlavní pozornost je, v souladu se 

zadáním, věnována stochastické dominanci generované užitkovými funkcemi s klesající 

mírou absolutní rizikové averze (DSD). Vlastním přínosem práce je praktická aplikace, ve 

které autorka nejdříve aplikuje test eficience portfolia vzhledem k DSD na americké tržní 

portfolio. Pak zkoumá výsledky tohoto testu v závislosti na vstupních parametrech. Vzhledem 

k tomu, že testované portfolio se ukázalo jako neeficientní, autorka nakonec identifikuje i 

dominující portfolio. To je výpočetně náročná optimalizační úloha a proto autorka navrhuje 

její relaxaci a ukazuje, že tato relaxace skutečně dává dominující portfolio vzhledem k DSD.  

 



Výsledky práce jsou zajímavé a velmi aktuální (použitý test eficience byl publikován teprve 

v roce 2015). Z formálního hlediska lze práci vytknout pouze opakující se tiskovou chybu na 

str. 4, která ale nemá žádný vliv na zbytek práce.  

Zadání práce bylo splněno, doporučuji uznat předloženou práci jako bakalářskou. 

   

 

V Praze, 21. 6. 2016      doc. RNDr. Ing. Miloš Kopa, Ph.D. 
 


