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Předložená diplomová práce je zaměřena na významnou oblast managementu finančních 

institucí – řízení tržního rizika. Zvolené téma je jak aktuální, tak zajímavé co do aplikační 

stránky, a to zejména vzhledem k nutnosti zohlednit při modelování a odhadu rizika tzv. 

nenormálnost rozdělení podkladových výnosů. 

Téma diplomové práce tedy je Zpětné testování modelů pro odhad rizika na bázi VaR. 

Cílem práce je zpětné testování modelu pro odhad rizika. Riziko je vyjádřeno jako VaR na 

vybrané hladině významnosti a je kalkulováno za předpokladu (i) normálního rozdělení či (ii) 

variance gama rozdělení, přičemž výpočty jsou komplexně zpracovány pomocí výpočetního 

programu Mathematica. 

Z pohledu objasnění celé řady základních pojmů a postupů pro výpočet finančního rizika je 

teoretická část práce dostatečně obsáhlá (kapitoly 2 a 3). Autorka postupuje velmi logicky od 

uvedení významu měření rizika ve finančních institucích a jejich provázání na kapitálovou 

přiměřenost (Basel II), přes kritickou analýzu různých možností výpočtu/určení míry rizika 

VaR, včetně důrazu na simulaci Monte Carlo k metodám zpětného testování výkonnosti 

modelu při porovnání se skutečně realizovanými výsledky (zisk/ztráta).  

Klíčovou se však jeví kapitola 4, v rámci níž dochází k vlastnímu testování míry rizika pro 

několik aktiv, vybraných ze dvou různých skupin – měnové kurzy a akcie. K vyhodnocení 

úspěšnosti modelů je využito celé řady více i méně náročných (a sofistikovaných) testů 

s ohledem na požadovanou charakteristiku výjimek. Kapitola obsahuje veliké množství 

výsledků, neboť VaR je počítáno pro odlišná období odhadu parametrů a, jak již bylo 

zmíněno, pro dva typy modelů – na bázi normálního rozdělení a také variance gama 

rozdělení, které umožňuje modelovat i vyšší momenty pravděpodobnostního rozdělení 

(konkrétně šikmost a špičatost). 

Celý text práce je v zásadě dobře srozumitelný a umožňuje získat potřebnou orientaci 

v problematice. Jednotlivé součásti všech tří kapitol lze zároveň považovat za odůvodnitelné. 

Práci jako celek lze považovat za velmi přínosnou pro oblast řízení/měření finančního rizika 

finančních institucí – v práci bylo prokázáno, že předpoklad normálního rozdělení je zpravidla 



siln  nevhodný. Bylo však též ukázáno, že vhodný model m že být velmi citlivý na zvolený 

typ rizikového faktoru – výsledky se podstatným zp sobem lišily i mezi jednotlivými akciemi 

(p ípadn  m novými kurzy) navzájem a podstatnou roli hrálo i období odhadu. To nap . 

implikuje velkou opatrnost p i volb  vhodného modelu pro vyjád ení rizika portfolia. 

Uvedeným zp sobem bylo dostáno kvalitativním nárok m kladeným na absolventa oboru 

Finance. Vzhledem k tomu, že byly rovn ž spln ny veškeré formální požadavky, je možné 

práci doporu i t  k obhajob .  
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