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Oponentský posudek diplomové práce 

Lineárne modelovanie volatility finančných časových radov  

Autorka práce: Dominika Kollárová 

Předložená diplomová práce se zabývá vybranými přístupy k modelování volatility jednorozměrných (finančních) 

časových řad. Obsahově je vlastní text rozčleněn do pěti kapitol: První kapitola připomíná základní (lineární) 

modely časových řad (AR, ARMA) a modely podmíněného rozptylu (ARCH, GARCH). Druhá kapitola 

představuje vybrané zástupce třídy ARCH(∞) procesů, konkrétně IGARCH, FIGARCH a HYGARCH modely. 

Třetí kapitola ilustruje typické chování zvolených ARCH(∞) procesů, a to pomocí simulovaných průběhů časových 

řad a jejich podmíněných rozptylů. Čtvrtá kapitola obsahuje simulační studii FIGARCH(1, d, 1) modelu, jejímž 

prostřednictvím jsou demonstrovány: (i) statistické vlastnosti QMLE odhadů neznámých parametrů 

a (ii) adekvátnost modelové identifikace založené na různých informačních kritériích. Poslední, pátá kapitola 

aplikuje studované techniky na empirická data (logaritmické výnosy S&P 500 indexu). 

První dvě kapitoly diplomové práce mají vesměs kompilační charakter. Ve zbývajících kapitolách je patrný 

vlastní příspěvek autorky v podobě simulační a empirické analýzy vybraných zástupců třídy ARCH(∞) procesů. 

Samotné vymezení i zpracování tématu diplomové práce jsou vyhovující. Autorka zadané téma kvalifikovaně 

uchopila, dokázala se podle všeho orientovat v širším spektru odborné literatury a syntetizovat dosažené poznání. 

Po formální stránce je práce bez problémů. Podmínky kladené na rozsah splňuje. Obsahuje přiměřené množství 

matematických či metodologických nepřesností, resp. stylistických či pravopisných pochybení. Úprava práce je 

adekvátní. 

V textu se ovšem také objevily některé nedostatky, resp. nejasnosti. Uveďme vybrané: 

Kapitola 1 

▪ Vždy je třeba korektně a komplexně zavést, resp. vysvětlit používané odborné termíny a značení 

(kupříkladu symbol Ω𝑡−1 v Tvrzení 1.1, resp. 1.2 je vysvětlen až navazujícím důkazu). 

▪ Definice 1.5 a 1.6 nejsou úplné (přinejmenším absentuje explicitní odkaz na výchozí modelový rámec daný 

předpisem (1.33) – (1.34)). 

▪ V důkazu Tvrzení 1.3, bod (ii) by mělo být uvedeno: 𝑠 ≠ 𝑡. 

▪ V rámci odvození vztahu (1.60) z formule (1.59) by bylo vhodné (explicitně) deklarovat podmínky 

proveditelnosti dané úpravy. Podobně by pak mělo být postupováno v analogických případech v celé práci. 

Kapitola 2 

▪ Strana 20: Není vymezen pojem kovarianční stacionarita, resp. zda (jak) je v daném kontextu odlišný od 

pojmu slabá stacionarita. 

▪ Definice 2.2: Původní (citovaný) časopisecký článek uvádí navíc předpoklad, že kořeny polynomu 1 −

𝛽(𝑧) se nacházejí vně jednotkového kruhu v komplexní rovině. 

[Podobně pak zřejmě pro Definici 2.3.] 

Kapitola 3 

▪ V předpisech (3.4) a (3.6) zřejmě chybějí následující podmínky: 𝛼0 > 0, 𝛼1 ≥ 0, 𝛽1 ≥ 0. 

▪ Byly parametry simulovaných procesů GARCH, IGARCH, FIGARCH a HYGARCH voleny nezávisle na 

sobě, nebo se zřetelem k následné bližší porovnatelnosti modelů? 
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▪ Byly náhodné komponenty 𝑒𝑡 ∼ 𝑖𝑖𝑑 (0,1) napříč simulovanými procesy GARCH, IGARCH, FIGARCH a 

HYGARCH generovány se stejným nastavením parametru seed? 

▪ Diplomantka implementovala vlastní proceduru pro generování realizací HYGARCH(1, d, 1) procesu, jejíž 

zdrojový kód ovšem není v práci prezentován (přiložen). 

Kapitola 4 

▪ Pro úplnost by bylo vhodné do výstupů simulační studie (srov. Tabulky 4.2, 4.3 a 4.4) připojit výstupy pro 

parametr 𝛼0. 

▪ Vertikální osy histogramů mohly být normovány (pro snazší vzájemné porovnání). 

▪ Mohla být ověřena závislost výstupů simulační studie na: 

a. počtu sčítanců v aproximaci rozvoje (1 − 𝐵)𝑑, 𝑑 ∈ (0,1), 

b. rozdělení náhodné složky 𝑒𝑡 ∼ 𝑖𝑖𝑑 (0,1): například normální vs. Studentovo t-rozdělení. 

Kapitola 5 

▪ V empirické studii není zahrnut HYGRACH model. 

▪ Předpis ℎ̂𝑡 v (5.3): Ve druhém podílu absentují operátory zpětného posunutí 𝐵. 

▪ Absentuje diagnostika (verifikace) finálně vybraného modelu. 

Ostatní 

▪ Klíčová slova uvedená pod abstraktem práce bývá zvykem řadit abecedně. 

▪ Důkazy tvrzení se obvykle formálně zakončují (například pomocí zkratky Q.E.D.). 

▪ Desetinný oddělovač je vhodné používat unifikovaně (srov. například Tabulku 4.5 a text na téže straně). 

▪ Je-li citována knižní publikace, je vždy lépe specifikovat kapitolu či alternativně rozsah stran, na něž se 

odkazuje. 

▪ Položky seznamu použité literatury by měly být uváděny jednotnou formou (například pro Davidson & Li 

(2015) nejsou uvedeny rubriky svazek a rozsah stran, ale na rozdíl od jiných je uvedeno doi). 

 

Závěr: Předloženou diplomovou práci doporučuji přijmout k obhajobě. 

 

 

V Pardubicích dne 25. ledna 2021       Radek Hendrych 


