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     Předložená diplomová práce se zabývá rekurentním odhadem v modelech podmíněné hete-

roskedasticity. Jedná se o téma, které je velmi aktuální v kontextu odhadu vysokofrekvenčních 

finančních časových řad, kdy je přednostním úkolem realisticky modelovat jejich podmíněnou 

volatilitu (ta je podstatná při oceňování rizika ve finančních aplikacích). Diplomová práce je 

motivována  disertací  Dr. Hendrycha (2015)  s tím,  že  se  detailněji  zaměřuje  na  odvození 

konkrétních rekurentních formulí pro různé typy GARCH modelů využívaných v praxi.

    Chtěl bych zdůraznit následující přednosti předložené práce:

 autor  detailně  odvozuje  příslušné  rekurentní  odhadové  formule  s tím,  že  v některých 

případech tyto vzorce ještě nebyly publikovány (např. pro IGARCH, EGARCH a maticové 

rozšíření (i když stále jednorozměrných) GARCH modelů);

 práce představuje aktuální a patrně v současné době úplný přehled rekurentních přístupů 

k odhadu modelů typu GARCH (přes svůj praktický význam v on-line financích není tato 

oblast z akademického pohledu příliš prozkoumaná); navíc se autor pokouší také o teoretické 

srovnání jednotlivých metodik;

 práce obsahuje velmi rozsáhlou simulační studii;  navíc praktická aplikace je provedena 

opravdu pro vysokofrekvenční (totiž minutovou) časovou řadu značné délky, kde jakékoli 

statické odhadové přístupy nejsou relevantní;

 výklad má poměrně vysokou odbornou úroveň jak v teoretických, tak praktických částech 

práce.

     Jednotlivé  partie  předložené  diplomové  práce  se  vyznačují  logickým  uspořádáním  a 

dobrou  grafickou  úpravou  (nejprve  je  prezentován  potřebný  aparát  včetně  stavového 

modelování a Kalmanova filtru, pak je odvozena příslušná metodika založená na rekurentní 

pseudo-lineární regresi a metodě předpovědních chyb a ta je pak použita pro konkrétní typ 

modelů).  Autor pracoval samostatně a velmi iniciativně při  práci s literaturou,  odvozování 

algoritmů  i  v praktických  částech  práce.  Navíc  se  úspěšně  vyrovnal  s netriviálními 

matematickými partiemi a poměrně komplikovanými vzorci. Úroveň práce převyšuje standard 



požadovaný od diplomových prací a svým pojetím spíše odpovídá práci rigorózní. 

        Na základě předchozích skutečností jednoznačně doporučuji, aby předložená práce byla 

uznána jako práce diplomová.
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