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Neparametrické testovanie  nelinearity v časových radoch

Předložená bakalářská práce se zabývá testováním nelinearity v časových řadách. V první kapitole
jsou uvedeny základní pojmy nezbytné pro analýzu časových řad (stacionarita, autokorelační a
parciální autokorelační funkce, lineární proces, model ARMA a jeho identifikace). Ve druhé kapitole
autor popisuje dva základní testy, které složí k diagnostice modelu ARMA. Konkrétně jde o testy,
které jsou založeny na reziduích odhadnutého ARMA modelu, totiž o Ljung-Boxův portmanteau
test (Q-test) nekorelovanosti reziduí a tzv. BDS test nezávislosti. Je známo, že tyto testy vykazují
dostatečnou sílu při alternativě obecné nelinearity. V aplikační části jsou nejprve na simulacích
modelu AR(1) vyzkoušeny teoretické vlastnosti testových statistik (kap.3) a potom v kap. 4 jsou
uvedené testy použity při analýze konkrétní finanční řasové řady. V elektronické příloze jsou uvedeny
zdrojové kódy pro statistické výpočty.

Zvolené téma je vhodné pro bakalářskou práci v oboru Finanční matematika. Posluchač mu-
sel nastudovat pojmy a seznámit se v přiměřeném rozsahu s literaturou nad rámec bakalářského
studia. Za vlastní výsledky lze považovat některé drobné výpočty jednoduchých charakteristik mo-
delu ARMA(1,1), především však numerické studie, kde autor rovněž prokázal, že umí pracovat se
statistickým softwarem.

Matematická část je převzata z literatury a je srozumitelně vysvětlena. Zdroje jsou správně
citovány.

Připomínky:

• V definicích 1.4, 1.7 a 1.8 se předpokládají konečné druhé momenty.

• Definice 1.9 (parciální autokorelační funkce) není dostatečně korektní a není přesně řečeno,
co značízápis (1.18) a odkud se bere vztah (1.19).    Kdyby byla uvedena přesná definice,              bylo 
by možné spočítat i několik prvních hodnot parciální autokorelační funkce pro proces AR(1)
nebo ARMA(1,1) a nespokojit se pouze s grafickým výstupem z počítače.

• Bylo by vhodné přesněji citovat použitý software, případně použité balíčky programů.

Práci doporučuji uznat jako bakalářskou na MFF UK v oboru Finanční matematika.
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