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Monika Kunayová: Modely binárních časových řad

     Předložená bakalářská práce se zabývá binárními časovými řadami, což je poměrně častý 
příklad časových řad s diskrétními stavy, který je zajímavý jak z matematického, tak praktického 
hlediska. V kap. 1 je představena logistická regrese v kontextu časových řad a jsou popsány 
její  základní  nástroje. Kap. 2 prezentuje simulační  studii.  Kap. 3 modeluje reálnou binární 
řadu z praxe. Software využívaný v práci je systém R (příslušné kódy s komentáři jsou elek-
tronickou přílohou práce).   

     Vzhledem k tomu,  že  práce  je  založena  na  renomované  a  korektně  citované  literatuře, 
nenalezl jsem v ní žádné systematické chyby. Výklad je logický a rovněž grafická úprava je 
v pořádku.

     S některými formulacemi v práci  nelze jednoznačně souhlasit,  např.  na str. 2:  „základní 
metodou regresní analýzy je lineární regrese, která však vyžaduje spojitost normalitu a nezá-
vislost dat“, na str. 7: „autoregresní model vychází z předpokladu,že každá hodnota v časové 
řadě závisí na předcházejících hodnotách této řady“. Někdy se také vytváří novotvary typu 
„pomocí  volně šiřitelného softvéru R“ versus „s použitím vhodného softwareu“. Téměř tři 
strany  práce  jsou  věnovány  podrobnému  odvození  prvních  dvou  momentů  logistického 
rozdělení. 

      K práci mám některé dotazy a připomínky, týkající se formálních či faktických záležitostí:

− 3: Za některými číslovanými vztahy chybí tečky (např. (1.1) a (1.2)).
− 9:  Ve větě 1 není  nutné  předpokládat  stacionaritu  autoregresního procesu?  Např.  horní 

obrázek 2.3 na hranici stacionarity daného procesu AR(1) nevychází zrovna uspokojivě.
− 106: Má být (1.19) a (1.20).
− 114: Daná nerovnost sama o sobě nemá smysl.
− 123:  Má volba prahu r ve  formě mediánu nějaký speciální  význam (nebo je  ovlivněna 

stejnou volbou pro reálný příklad z kapitoly 3)?
− 18: Je volba prahu jako mediánu v podstatě rostoucí řady rozumná (odpovídající binární 

řada je pak tvořena v první polovině nulami a v druhé polovině jedničkami s výjimkou 
jednotkového počtu nul)?

− 19: Bylo možné očekávat jinou předpověď hodnoty Y504 než jedna? To by muselo dojít ke 
katastrofickému pádu ceny akcie (viz také předchozí komentář ke str. 18).

− 19: Hodnoty Y3t označené pomlčkou – se chápou jako chybějící? 
− 2313: Co znamená „1.“ v dané knižní referenci?
− V práci není přesvědčivě vysvětleno, proč si autorka pro konstrukci binárních časových 

řad definovaných prahovým způsobem (1.14) vybrala právě logistickou autoregresi (a nikoli 
třeba autoregresi s normálně rozdělenými rezidui).   

Závěr: Autorka prokázala schopnost pracovat jak s netriviální matematikou v rámci analýzy 
časových řad, tak aplikovat teorii na reálná data. Proto doporučuji, aby předložená práce byla 
uznána jako bakalářská práce.
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