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Tématem předložené diplomové práce je problematika modelování a predikce akciových 
výnosů prostřednictvím modelů typu GARCH. Odhad parametrů finančních veličin má v 
současné době významný dopad na rozhodování investorů, a to zejména v souvislosti 
s finanční a dluhovou krizí. Zejména měření míry rizika, které bývá vyjádřeno volatilitou, je 
stěžejním parametrem ve finančním modelování. Téma je tedy nepochybně aktuální a 
vhodně zvoleno. 

Deklarovaným cílem diplomové práce je zjistit, zda pro modelování a predikci volatility na 
akciových trzích je vhodnější model GARCH nebo EGARCH. Autorka odhaduje modely lineární 
i nelineární modely podmíněné heteroskedasticity pomocí metody maximální věrohodnosti. 
Používanými instrumenty jsou burzovní indexy FTSE 100, DAX 30 a SMI v denní, týdenní a 
měsíční frekvenci v období od ledna 1998 do prosince 2013. Příslušné časové řady jsou 
přitom dostatečně dlouhé. Název diplomové práce měl být specifikován přesněji, autorka se 
totiž zabývá modelováním a predikcí volatility na akciových trzích, nikoli modelováním a 
predikcí akciových výnosů. 

Navržená struktura práce odpovídá danému cíli. Vhodně zvolené metody a postupy umožnily 
získat adekvátní výsledky, z nichž diplomatka vyvozuje příslušné závěry. Postup řešení 
problému je adekvátní ke zkoumanému problému a stanovenému cíli. Pro modelování 
volatility byla použita skupina lineárních a nelineárních modelů s podmíněnou 
heteroskedasticitou. Ze způsobu zpracování diplomové práce a dosažených výsledků vyplývá, 
že cíl práce deklarovaný v úvodu práce byl naplněn. 

Diplomová práce je v souladu se zadáním rozčleněna, včetně úvodu a závěru, do pěti 
základních kapitol, přitom kapitolu čtvrtou je možné považovat za stěžejní a nejdůležitější 
část práce. 

Druhá kapitola má deskriptivní charakter a je zaměřena na volatilitu výnosů finančních aktiv 
a také na popis britského, německého a švýcarského akciového trhu. V kapitole třetí, kterou 
je možné považovat za metodickou, se autorka věnuje charakteristikám finančních časových 
řad, statistickým metodám odhadu finančních modelů a také soudobým přístupům 
k modelování volatility. 

Praktická a tedy aplikační část práce je obsahem kapitoly čtvrté. Autorka se věnuje 
deskriptivní statistické analýze jednotlivých časových řad akciových výnosů dle frekvence dat 
a testování normality s využitím softwaru Eviews. Následně metodou maximální 
věrohodnosti odhaduje volatilitu těchto instrumentů pomocí symetrického GARCH modelu a 
nesymetrického EGARCH modelu. Výsledky byly graficky prezentovány v prostředí Eviews a 
také srovnány a vyhodnoceny. 

Zvolené téma lze považovat za technické. V diplomové práci se autorka nevěnuje ověření 
stacionarity zkoumaných časových řad, po odhadech modelů GARCH a EGARCH chybí v rámci 
diagnostiky verifikace odhadnuté rovnice rozptylu (statistická významnost parametrů, 



testování autokorelace, heteroskedasticity a normality reziduí), což mírně snižuje kvalitu 
diplomové práce. 

Diplomová práce představuje původní práci týkající se empirického modelování a ex-post 
predikce volatility vybraných finančních instrumentů. Za stěžejní části lze považovat 
především kapitolu čtvrtou, ve které je provedena vlastní empirická analýza. Vlastní přínos 
autora lze spatřovat také v interpretaci získaných výsledků, které jsou průkazné a zajímavé. 
Uvítal bych ale také hlubší ekonomickou interpretaci dosažených výsledků. 

Závěry jsou korektní a vycházejí z výsledků diplomové práce. Práce je napsána logicky a 
vyjadřování a argumentace je na dobré úrovni. Práce svým pojetím, použitým 
metodologickým aparátem včetně vyvozování závěrů splňuje kvalitativní podmínky na tento 
typ prací v oboru Finance. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky a věcně navazují. V textu však 
velmi často chybí odkazy na tabulky a obrázky, které jsou v práci uvedeny. Tabulky a grafy 
jsou ale jinak přehledné a mají požadovanou vypovídací schopnost. Formální úroveň práce 
snižuje fakt, že strany 5, 6, 11 a 20 jsou vytištěny v jiném formátu než zbytek diplomové 
práce. 

Diplomová práce splňuje předpoklady pro obhajobu. Nejen po formální, ale zejména po 
odborné stránce, odpovídá požadavkům na odborné práce tohoto typu. Proto ji doporučuji k 
obhajobě. 
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