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Připomínky a otázky k obhajobě:
Práce je psána jasně a srozumitelně bez podstatných chyb a nepřesností. Nalézt lze ovšem
několik drobných formálních chyb (např. v několika případech chybějící mezera mezi číslicí a
znakem % - str. 22 a 24; odlišný font některých položek seznamu literatury apod.) Ocenit lze
aplikaci poměrně netriviální metod tzv. Boxovi – Jenkinsonovi metodologie, které jsou užity
pro analýzu získaných časových řad.
U obhajoby autorku žádám, aby uvedla, co by znamenalo zavedení záporných úrokových
sazeb, které predikují v práci uvedené modely. A zda je dle jejího názoru reálné, že ČNB
k tomuto kroku přistoupí.
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