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(1 nejlepší'
4 nejhořší'N-nelzehodnotit)
A) Definovánícíiůpráce
B) Metodickýpostupv}placová{ práce
část)
c) Teoretickýzákladpláce (Iešelšní
D) Cleněnípláce (do kapitol, podkapitol' odstavců)
E) Jazykovézplacovanípláce (skladbavět, gramatika)
F) FonnáJrrízpracovánípráce
G) Přesnostfomulací a práce s odbom}imj azykem
H) Práces odbomoulitelaturou(nomy, citace)
liteřaturou'úIoveňsouhmuv cizímjuyce
I) Prácese zahraniční
a práces iífoImacemi
J) Celkovýpostupřešení
Závěry
práce
ajejich
1brmulace
K)
L) SplÍěnícílůpráce
NÍ)odbomý přínospráce (p.o teorii, pro praxi)
N) Spolupláceautolas vedoucímprácea katedrou
pIoblematikypráce
o) Přístupautorak řešení
P) celkový dojemz práce

Kfitéfia hodnocení:

Do Portálu ZČU byl zadaný tentovýsledekkontroly plagiátorství,:
Posouzen- neníplagiát
Posouzen- podezřeláshoda
Posouzen-je plagiát
stupněm:2
Nawhujiklasifikovatdiplomovoupráci klasifikačním
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výborně

stupně:.'
navrhovanéhok]asiÍikačního
střučnézdůvodnění
cílů
úvoddo problematikys definovaním
Předložená
diplonová práceobsahuješestkapitol,stručný
příIohu celýobtiskplogTamuvývořenéhov sWMathematica,
práce,a jednuvelmi důleŽitou
Prvníťi
finančních
derivátů'
ruznýchúlohz oblastioceňovríní
WolfrarnResearch'Inc'' pro řešení
ploblematikyfinančních
a stručnému
úvodudo dnesnesmíměširoké
ke vhodnému
kapitolyslouží
j
pafiie
pevných
termínových
hlediska e velmi s1'rnpatickyzplacovaná
derivátů'Z odborrrého
jednakněkolikvhodnýchilustračních
forwardů'
u kterýchjezpracováno
a to především
kontraktů,
jsou 1sw
Uo
zmíněné
dně slovniinv s futwes. stručllě
ladů.a takéisou
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temínových opelacíjsou uvedenypotřebnézáklady, a to včetnězíkladníchopčníchpozic pro call i
jádro práceje v Kap.4 a 5, kdejsoupo&obnějizpracováaymetodypro oceňování
putopce.V1astní
Black-Scholesova
binomického
modelu'tak i spojitého
ewopskýchopcí,a to pomocíjakdiskétrrího
jsou
peněžních
toků,
a to \četně
zde
i
výpočty
současné
hodnoty
budoucích
modelu.Mimo to'
qipočtemje
potřebných
plo výpočtyuvažující
Dalšímdůležitým
modiťrkací
anuitui perpetuitu.
jednak stanovenívýnosovékiivky, kdyžpro ilustracijsou staženavhodná data z webu, aje takéi
zmínkuo
Nelsonova-Siegelova
aproximacetétokřivky. Tatopaltiejeještědoplněnao stručnou
citlivostech opcí'tzv. gŤeeks,s uvedenímpoťebných íročnýchvzorců,jejichžnumerickou
implemerrtaciv přiloženémprogramupovažujiza zvlášťdůl€žitou' Z dalšíchprovedených1ipočtůza
povaŽujitéžsrovnáníbinomického
call,
velmi důležité
modelus B-s modelem,a to jak plo evropské
tak i put opce,kdyžjsou lTpoěteny a glaficky zobrazenychyby pro dvě ruznébinomickéaproximace.
kapitolastručně
načúívá
a|zeji
Šestá
možnostivyuŽitífinančních
delivátův podnikovýchÍinancích,
pro
práci
chápatjenjakoinspirační finančnimanažery.
ajejí
Závěr pak přehledněshmujecelou
výsledky.Cílepláce, z méhopohledu,byly splněny,ato i přesto,žeom šestákapitol4jejížnázev
nejvícerezonujes názvemoficiálíímDP, je kátká a stručná.
Důvodempro můjnázorje skutečnost'
pouátífinančních
žekonkÉtní
derivátův podnikovýchfinancíchjezáležitostvelmi úzcespjatá
s konlíétnímpodnikem,jeho finančÍím
zdravím'zríměry,a samozřejmějeho velikostía operační
orierrtací'ovšem společn:hnzákladem vždyzustává - oceněnípříslušných|rnančních
delivátů'L1eré
by podnik v rámci svéstrategiechtěl případněv}užít'
Za velmi hodnotnoučastprácepovažujijižzmíněnou
PřílohuA s obtiskemceléhoprogramu'resp.
notebooku,jakse proglamysestavené
v sw Mathematicastandardně
nazývají'
Použitáliteraturajevelmi bohatáaje takécelkemdobřevyužitak citacim.
Prácejenapsánavelmi kultivovaně.Zápis nfuočných
vzolcůsvědčí
o velképečlivostiautorky,i kdtž
se rysk}tly drobnéchyby a nepřesnosti.
Např. ve vzorcích(13)a (14)chybípravézávorky.navíc'
závorkyse v matematických
vzrorcíchnepíší
kurzívou.Takéna str.41'7.ř' zdolaby bylo vhodné
místo
''delta''napsat^,jakje použitov (16)a (l7). Drobnénedostatkylze najíti v anglickém
abstraktu'
Zdurazním
však'žejdeo dlobnosti,kteréz méhopohledunesnižují
předložené
vysokouúíoveň
DP.
Jakocelekpůsobí
tatoDP velmi pozitivně'Z blediskavedoucího
pláce také\'ysoceoceňujizajemo
zvolenétémaa píli' kterou autorkacelépráci věnovalq a takézvídavostv pruběhudiplomového
seminářea konzultacírozpracovávati novévěci' To se ýká předevšímvšechprovedených
numerickýchýýpočtů
oceňovríní
opcíajejich citlivostípomocísw Mathematica.
PIávětyjsou
použitelÍé
i v pÍaxi.V akademické
sféřejelze vhodněpouŽítk počítačové
podpořevýúy piedmětů
zaměřených
na finanční
specializaci.
Závěr - předloženouDP považujiza velmi kvaliÍnía navrhujijí hodnotit znlínkou| výbomě.

Metodicképozn.ímky:
' oaračte
Úsl€dek kontroly p]agiáiorstvi,kerý jste zadava do Portálu zČU a odůvodněteníŽepři odůvodněnÍ
klasifikačního
stupně'
..
K]iknutímna pole lyberte poŽadovanýlor'ďifikačnístupeň.
'
siručnězdůvodnětena\Thovaaýklasifikačnisrupeň.odůÝodnén
ízpracujtev Íozsahu5 . I0 vět.
' otázlry a připominlq
k bližšfunu
vysvětleni při obhajobě. dvě ažtii otí^]'
Posudekodevzdejte
vytištěnýoboustranněna sekŤetariát
KFU' FEK ZČU n€ j pozdéjido 20' 5' 2013. Posudekrnusíbýt
podpisen nodř€ (pro rozeznáníoligin.ílu)'
opatŤenv]astnoručním
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otázky a připomínky k bližšímu\Tsvětlenípři obhajoběa:
1) PopištealgoritrnusB-s modelu uvedenýv Kap.4.3 ajeho implementaciv sw Mathematica.
2) Klomě el,ropskýchopcíjsou velmi rozšířené
americkéopce - stnrčněuved'terozdíl a diskufujte,
ktmý z modelůby byl vhodně použitelnýk jejich ocěíovláníBoM čiB-s model'

Y P|zn' úrc2o13.05-26

/"+nl"'ile,fPodpis hodnotitele

Melodicképoznámky:
l onačte Yýsl€dek
kontroly plagiátorswí,kt€rýjste zadavado PoÍÍilnzČU a odůvo&ětenížepři odůvodnění
Lla5i|.úaČnlho
sfupoě.
, Klilcutím
na pole \yberte poŽadovanýkvaliflkačnístupeň'
' stručoěZdůvodnějre
na\,Thovanýk]asifi]Qčďsfupeň.odůvodíěďZpracujleý rozsahu 5 - t0 vět'
'
olizky a pťpomhkyk b|iŽŠimu
vysvet|euí
pň obhajobě- dvéažři oúŽky.
Posudek odevzdejtevytištěný oboustranně na sekrctariátKFU, FEK ZČU nejpozději do 20. 5. 2013. Posudek musíbýt
opatřenvlastnoručnírn
podpisemmodře (pro rczezníÍíoÍiginálu)'

