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Detekce změn v RCA modelech

Autoregresní posloupnosti s náhodnými koeficienty (RCA) patří do třídy časových řad s podmí-
něnou heteroskedasticitou. Tyto časové řady obecně se v současné době těší velké publicitě a detekce
strukturálních změn v takových časových řadách je velmi aktuální téma.

Úkolem diplomanta bylo popsat stávající metody detekce změn v RCA modelech a doplnit
je o další výpočetní postupy, založené na různých typech odhadů, a porovnat jejich teoretické i
numerické vlastnosti. Posluchač si zvolil tzv. on-line postupy, založené na monitorování a sekvenčním
rozhodování.

V první kapitole je popsán RCA model obecného řádu p > 1, dále se autor zabývá metodami
odhadu parametrů. Zejména se zabývá metodou vážených nejmenších čtverců pro obecný typ vah,
dále modifikovanými odhady metodou nejmenších čtverců (Schickovy - funkcionální odhady) a ma-
ximálně věrohodnými odhady. Formuluje podmínky, za nichž jsou tyto odhady konzistentní. Některé
z těchto odhadů již byly zkoumány, ale většina známých výsledků je odvozena pro modely prvního
řádu. Modely obecného řádu popsané v práci jsou mnohem složitější povahy a výpočetně mnohem
náročnější.

Druhá kapitola se zabývá monitorovacími postupy na detekci změny v obecném parametru mo-
delu, tedy zahrnuje změnu jak ve střední hodnotě a v rozptylové matici náhodné autoregresní složky,
tak i v rozptylu chybových členů. Je zformulována sekvenční testová statistika a zastavovací pravi-
dlo, je dokázáno asymptotické chování testové statistiky za nulové i alternativní hypotézy. Výsledky
zde prezentované jsou (až na krátkou parafrázi v odst. 2.3) nové a student je obdržel samostatnými
úvahami a výpočty.

Ve třetí kapitole jsou prezentovány výsledky simulační studie a její zhodnocení.

Jak již bylo zdůrazněno, práce obsahuje vesměs nové a vlastní výsledky diplomanta, který na
úkolu pracoval samostatně, bez větších korekcí ze strany vedoucí. Text je poměrně složitý a mohl by
být lépe strukturován, k čemuž již vzhledem k velkému časovému tlaku a rozsáhlosti zpracovaného
materiálu nedošlo, stejně jako k předložení finální verze ke schválení.

Připomínky:

• Str. 10: Ve vztazích (1.9)–(1.12) se používají váhy wt, ale v dalším textu již váhy wt−1, rovněž
Z̃N ve vzorci (1.12) nesouhlasí s výpočty na dalších stranách.

• Str. 15, ř. 10 zdola: Musí se předpokládat konvergence příslušné řady.

• Str. 27: Důkaz věty 15 je zkratkovitý a není převzat správně.

• Str. 32 ř. 16: Zřejmě má být
√
N(θ̃N − θ)→ N(0, G).

• Str. 44: Pravděpodobnostní úvahy v dokončení důkazu věty 18 (ř. 4-6 a 8-10) by měly být
podrobnější a korektnější. Totéž se týká důkazu věty 25 a úvah na str. 63 dole a 64 nahoře,
které jsou jen zkopírovány z důkazu věty 18.

• Str. 51: Dokončení důkazu věty 19 od ř. 15. by mělo být podrobnější a správně (tisková chyba).

• Stejnou připomínku mám i k dokončení důkazu věty 26 na str. 70, který je přenesen z důkazu
věty 19.

• Str. 71, ř.4 zdola: Uvedená nerovnost takto neplatí, ale lze použít vlastnosti kvadratické formy
a vlastních čisel.



• Připomínky a dotazy k simulacím: Jakou metodou byly odhadnuty vstupní parametry z kon-
krétních dat? O jaké časové řady šlo? Malé hodnoty σ2 evidentně vedou ke zkreslení výsledků.
Pro závěry, že ta či ona metoda je špatná, je podle mě málo podkladů, simulace by měly být
provedeny i pro jiné vstupní údaje.

Závěr: Posluchač prokázal, že se v dané problematice dobře orientuje a dospěl k řadě nových
výsledků. Uvedené připomínky lze snadno vysvětlit. Diplomový úkol byl splněn. Práci doporučuji
uznat jako diplomovou na MFF UK ve studijním programu Matematika, obor Finanční a pojistná
matematika.
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