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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 Kvantifikace rizika měnových expozic s využitím Value at 

Risk. Cílem práce je stanovení hodnoty Value at Risk pomocí simulace Monte Carlo na 

hladině spolehlivosti 99 % a její následné zpětné testování. Riziko je měřeno pro devizové 

expozice plynoucí z pozic v měnách zejména v regionu střední a jihovýchodní Evropy. Riziko 

je vyjádřeno jako VaR s vybranou spolehlivostí a je kalkulováno za předpokladu (i) 

normálního rozdělení, (ii) VG rozdělení, či (iii) NIG 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 jednoznačně a 

logicky od specifikace jednotlivých druhů finančních rizik a uvedení významu jejich měření 

ve finančních institucích. Vše je prezentováno s ohledem na provázání na kapitálovou 

přiměřenost a taktéž je zahrnuta kritická analýza různých možností výpočtu/určení míry rizika 

VaR.  

Na informace prezentované v kapitole druhé potřebným způsobem reaguje kapitola třetí. 

V rámci ní dochází nejprve k objasnění východisek klíčových pro odhad rizika (modelování 

cen finančních aktiv či jejich výnosů), jako jsou jednotlivé (empirické) momenty 

pravděpodobnostního rozdělení a stochastické procesy (včetně Lévyho modelů), a dále 

k popisu metodologie testování kvality modelů odhadu, tedy procedury zpětného testování, 

která zahrnuje porovnání odhadu se skutečně realizovanými výsledky (zisk/ztráta).  

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

několik aktiv, vybraných ze dvou různých skupin – při určitém zjednodušení se jedná o 

relativně vyspělejší země s ekonomikou silně integrovanou na EU a země na „periferii“ 

Evropy.  



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 pět odlišných období odhadu parametrů 

a, jak již bylo zmíněno, pro tři typy modelů ze dvou skupin – na bázi normálního rozdělení a 

VG a NIG ze skupiny Lévyho modelů, které umožňují modelovat i vyšší momenty 

pravděpodobnostního rozdělení (konkrétně šikmost a špičatost). 

Celý text práce je velmi dobře srozumitelný a umožňuje získat potřebnou orientaci 

v problematice, ať už se jedná o pohled finanční či ryze početní. 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 – autorka na základě 

náročné a výpočetně obtížné analýzy prokazuje, že předpoklad normálního rozdělení je 

zpravidla silně nevhodný. Je však rovněž ukázáno, že vhodný model může být velmi citlivý 

na zvolený typ rizikového faktoru – výsledky se podstatným způsobem liší i mezi 

jednotlivými měnami navzájem (přitom byla studována i provázanost na HDP) a podstatnou 

roli hraje i období odhadu.  

To např. implikuje velkou opatrnost při volbě vhodného modelu pro vyjádření rizika 

portfolia. Z práce je také zřejmé, že ekonomiky, které lze považovat za stabilnější a méně 

citlivé na změny globálního finančního prostředí, umožňují snadnější odhad rizika měnového 

kurzu než země s citlivostí vyšší. 

Lze uzavřít, že se autorka zhostila výpočetně náročného úkolu na vysoké úrovni a klíčové 

výsledky obšírně rozebrala, čímž překročila běžný rámec prací obdobného zaměření. 

Uvedeným způsobem bylo dostáno kvalitativním nárokům kladeným na absolventa oboru 

Finance. Vzhledem k tomu, že byly rovněž splněny veškeré formální požadavky, je možné 

práci doporuč i t  k obhajobě.  
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