
Posudek oponentky  na diplomovou práci 

P e t r a   V e j m ě l k y 

R E C U R S I V E   E S T I M A T E S   O F   F I N A N C I A L   T I M E   S E R I E S 

     Předložená práce se věnuje problematice rekurentního odhadování parametrů v procesu  GARCH a 

vybraných příbuzných modelech, které jsou představeny v první kapitole. V druhé kapitole je 

připomenut princip stavového modelování a Kalmanův filtr. Jádrem práce jsou třetí a čtvrtá kapitola, 

které vycházejí z disertace R. Hendrycha obhájené na KPMS MFF UK v roce 2015. Z tohoto zdroje 

jsou převzaty kapitoly 3.1 se zpodrobněným rozepsáním některých vztahů vedoucích k odvození 

rekurentních vzorců, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3. Kapitoly 4.4, 4.5 a 4.6 jsou vlastním přínosem autora. Jsou v 

nich podrobně odvozeny rekurentní algoritmy pro odhad parametrů v modelech IGARCH, EGARCH 

a v maticovém rozšíření GARCH modelu.  

     Rovněž simulační studie v páté kapitole je inspirována disertací R. Hendrycha. Autor studuje 

chování odhadů prostřednictvím jednoduchých statistických nástrojů jakými jsou boxploty a mediány 

absolutních odchylek odhadů od zvolených hodnot parametrů konstruované z řádově tisíců simulací. 

V modelech zpracovaných Hendrychem volí autor zpravidla  jiné hodnoty parametrů, v IGARCH, 

EGARCH a v maticovém GARCH prezentuje originální výsledky. Většina modelů vykazuje 

uspokojivou rychlost konvergence parametrů pro řady délky desítek tisíc. Právě pro takto rozsáhlé 

časové řady jsou rekurentní odhadové metody vhodné. Šestá kapitola přináší ukázku popsaných 

postupů na reálných datech.   Adekvátnost modelů je posouzena AIC kritériem.                  

     Jedná se o matematicky náročné téma zpracované v angličtině kultivovaným odborným stylem 

téměř bez překlepů a gramatických chyb v doprovodném textu. Jeho zpracování zejména při 

odvozování netriviálních vzorců vyžadovalo velkou pečlivost. Grafická úprava je kvalitní, jednotlivé 

pasáže jsou logicky uspořádány, grafy a tabulky v praktické části jsou názorné. V obrázku 6.10 na str. 

75 by k větší přehlednosti přispěl barevný tisk. Práce je poměrně rozsáhlá, neboť podává ucelený 

přehled dané problematiky v současné době. V tom spatřuji její přínos pro finanční teorii i praxi. 

     K matematickému textu mám následující připomínky: 

str. 9, ř. 11 odspodu:  má být    místo   . 

str.10, Def. 5: nemá být podmínka na umístění kořenů polynomů vzhledem k jednotkovému kruhu ? 

str. 14 nahoře: pro zde uvedená   ,   ,    a    neplatí (2.2).  

str. 14: nad (2.9) má být ARMA(p,q) místo ARMA(p).   

str. 24: v (3.11) za první rovností má být    v čitateli a ne ve jmenovateli horního zlomku.    

str. 27: v (3.38) by mělo být        
   a ve jmenovateli v   by mělo být      , aby platilo (3.34) a 

          

str. 28: v (3.39) by mělo být         

str. 28: v (3.40) nemá být v prvním řádku v hranaté závorce ve jmenovateli 2. zlomku   .  

str. 28: v (3.41) má být  v prvním řádku     místo   
  . 



str. 29, ř. 10: ve vzorci pro     by mohlo být     
 , jak je tomu v dalších modelech a jak bylo počítáno v 

simulační studii (str. 52, ř. 1).  

str. 30: co je       
  v (3.53) ? 

str. 31: v (3.61) by mělo být na konci vzorce   
  . 

str. 31: v (3.63) a (3.65) má být pořadí součinu         
    tedy opačně než v textu.  

str. 32: v (3.71) a (3.73) má být pořadí součinu         
   tedy opačně než v textu. 

str. 37, ř. 11, 12: vyjádření pro   a pro       by měla být v transpozici. 

str. 41: nejednotné značení logaritmu v modelu EGARCH, zde log, na str. 10 ln. 

str. 44, ř. 2: má být     místo    . 

str. 45: nesouhlasí rozměry matice   v (4.70) a (4.72). 

str. 46:  platí pro      z (4.85) podmínka (4.53), která je splněna v ostatních modelech ? 

str. 47, ř. 1-3 odspodu, str. 48, ř. 3-5: chybně jsou uváděny derivace podle   , derivuje se podle jiných 

parametrů. 

     Dále mám dotazy: 

- str. 51: v třetím odstavci se píše, že z boxplotů byly odstraněny odlehlé hodnoty odhadů. Kolik 

takových odlehlých hodnot bylo ? 

- str. 57: proč jsou v modelu EWMA voleny stejné hodnoty parametrů jako v simulační studii v 

disertaci R. Hendrycha ?   

- str. 59, ř. 2 odspodu: píše se, že výsledky simulací autora práce a R. Hendrycha lze porovnat. Dává 

takové srovnání nějakou informaci ? 

- str. 75, ř. 1-2: jaký software byl použit pro zpracování dat ? Zde je zmíněn tvar kritéria AIC ze 

softwaru E-Views. Simulační studie byla podle odstavce 1 na str. 51 prováděna v Mathematice. 

- V simulační studii se autor zamýšlí nad konvergencí odhadů ke skutečným hodnotám parametrů. 

Setkal se v literatuře s teoretickými poznatky týkajícími se konvergence rekurentních odhadů ?  

- Posluchač v práci uvádí, že rekurentní odhady jsou na rozdíl od klasických odhadových postupů 

použitelné pro velmi rozsáhlá data představovaná například časovými záznamy s minutovou frekvencí. 

Má informace o tom, že se tato metoda odhadování ve finanční praxi skutečně používá ? 

     Závěrem konstatuji, že autor práce prokázal schopnost nastudovat netriviální teoretické pasáže a 

tvůrčím způsobem je doplnit, jakož i s pomocí vhodného softwaru zpracovat simulované a reálné 

časové řady a vše přehledně a srozumitelně sepsat. Text svou úrovní vysoce splňuje požadované 

standardy pro diplomové práce, a proto jej bezpochyby lze jako diplomovou práci uznat. 

V Praze 2.9.2019 

                                                                                                           RNDr. Jitka Zichová, Dr.  



           

   

 

     

 

       


