Report on Bachelor Thesis
Institute of Economic Studies, Faculty of Social Sciences, Charles University in Prague
Student:

Peter Bubniak

Advisor:

Mgr. Nicolas Fanta

Title of the thesis:

Vplyv makroekonomických správ na volatilitu a hodnotu
smenných kurzov vo vybraných krajinách Európskej
unie

OVERALL ASSESSMENT (provided in English, Czech, or Slovak):
Please provide your assessment of each of the following four categories, summary and
suggested questions for the discussion. The minimum length of the report is 300 words.
Práce se zabývá vlivem makroekonomických zpráv na směnné kurzy, konkrétně jejich výnosy a
volatilitu. Jako nástroj užívá standardních modelů z rodiny ARCHů, do kterých přidává exogenní
proměnné reprezentující zprávy/oznámení. Obecně je práce dobře vypracovaná, na bakalářskou práci
používá vhodnou metodologii a snaží se o interpretaci výsledků.
Contribution
Přínos práce je bohužel velmi omezen intervencemi ČNB, které po dobu několika let fakticky utvořily
fixní pár CZK/EUR, čímž i pár CZK/USD se stal v podstatě pouze zrcadlem páru EUR/USD. Tato
komplikace musela být jasná už při zadávání práce a je pro přínos celé práce velmi nešťastná. Užití
lineárních/stacionárních modelů v situaci, kdy je po dobu několika let jasně jiný režim, je velmi
problematické a výsledky velmi znevažuje.
Methods
Metody jsou zvolené dobře pro případ standardní situace, která bohužel nenastala, viz předešlý bod.
V daném případě by byly vhodnější metody pro více režimů, což je sice nad rámec bakalářského
studia, ale v rámci celé práce jsou v podstatě nepostradatelné.
Literature
V literatuře jsem nenašel žádné problémy.
Manuscript form
Práce obsahuje přehnané množství podsekcí a podpodsekcí, které při čtení ruší.
Summary and suggested questions for the discussion during the defense
Práce má zajímavou myšlenku a rozšiřuje již širokou literaturu na dané téma, nicméně volba státu a
hlavně období je nešťastná a práci limituje. Při obhajobě doporučuji známku C. Možné otázku:
• Jaké alternativní modely byste použil pro analýzu, kdybyste práci psal znovu?
• Jak byste do modelů zahrnul fakt, že některé zprávy jsou očekávané a některé překvapivé?
• Myslíte, že by se pro daný typ práce spíše hodila metoda „case study“?
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Manuscript Form
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