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Předložená disertační práce se zabývá autoregresním modelem se šumem, který se řídí
Laplaceovým rozdělením. Motivací pro studium tohoto modelu je modelování vývoje
tržních cen. Je zvolen bayesovský přístup, což znamená, že parametry modelu nejsou
pevné, ale jsou považovány za náhodné veličiny. Pokud jejich apriorní hustota leží ve
třídě hustot, která je vhodným zobecněním exponenciální rodiny, tak i příslušná aposte-
riorní hustota patří do této třídy. V práci je odvozen úplný vzorec pro tvar aposteriorní
hustoty včetně normalizační konstanty, kterou často nelze vyjádřit analyticky a je třeba
ji aproximovat numerickými metodami. Tomu se lze v tomto případě vyhnout, i tak je
ale určení normalizační konstanty komplikovanou záležitostí a implementace algoritmu
na její výpočet tvoří důležitý přínos práce. Studovaný model je dostatečně bohatý na
to, aby se dal použít pro modelování ve finančních a ekonomických aplikacích.
Práce je rozdělena do šesti kapitol. Po úvodní kapitole následuje kapitola věnována

popisu modelu, analytickému odvození normalizační konstanty, generování z aposte-
riorní hustoty a zjištění prediktivní hustoty. Ve třetí kapitole je popsán algoritmus
pro výpočet normalizační konstanty. Další tři kapitoly se věnují konkrétním aplikacím.
První z nich se zabývá optimální strategii při obchodování na trhu s daným mode-
lem, v další jsou prezentovány výsledky simulační studie a v poslední kapitole je model
použit na reálná finanční data. Práce končí závěrem a apendixem s algoritmy.
Teoreticky zaměřené kapitoly jsou založeny na původních výsledcích autora. Po-

skytují řešení problému bayesovského odhadu v autoregresním modelu s laplaceovskými
inovacemi. Jedná se o zajímavé výsledky a podstatný přínos do studia vlastností tohoto
modelu časových řad. Je však třeba podotknout, že na některých místech by se hodila
větší matematická přesnost. Uvedu několik příkladů, kde mohla být práce zpracována
pečlivěji. I když nemají podstatný vliv na samotný obsah, tak poněkud kazí dobrý
dojem. Například samotná formulace modelu je zapsána maticově, i když se ve skuteč-
nosti pracuje s vektory, ve vyjádření Yt+1 = ΘΦt +ΣWt+1 tak první sčítanec na pravé
straně je skalární součin dvou vektorů, který se na jiných místech v práci zapisuje jako
Θ′Φt. Navíc není od začátku zřejmé, jaké jsou rozměry těchto vektorů. Podle úvodního
odstavce druhé kapitoly by se zdálo, že φt má k + 1 složek (zápis φt = (yt, φt−1) pak
není šťastný, protože φt−1 by muselo mít k složek), v příkladu 2.1.3 má Φt celkem l+1
složek, zatímco v definici 2.2.2 je n-rozměrné. Stejný rozměr v této definici má i vektor
Λ, i když podle definice by měl mít o jednu složku (sice Σ) více. Maticový zápis (1.1)
modelu je pak rozšířen v podkapitole 2.5 na tvar (2.24). Je tak učiněno bez dalšího
vysvětlení, které by se zde opravdu hodilo, jelikož rozměry Θ a Σ se nutně změnily
oproti (1.1). Další nepřesnost se vyskytuje u definice dělení parametrického prostoru.
Dělení je definováno jako systém množin, ovšem zjemnění dělení podle definice 2.2.10
je sjednocení množin, a tudíž pouze jedna množina. Zjemňování dělení se pak vyu-
žívá v podkapitole 2.3, kdy je dané dělení zjemňováno dělením obdrženým nadrovinou.
V důkazu lemmatu 2.3.3 by tak místo Pt−1
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dobná poznámka platí pro lemma 2.2.12. Přesnější vyjadřování by se patřilo i v definici
2.3.5, kde není jasné, co se myslí polytopem v n dimenzích. Z kontextu podkapitoly 2.3



se zdá, že všechny polytopy jsou uvažovány jako podmnožiny pevného euklidovského
prostoru o stejné dimenzi jako je rozměr vektoru Θ. Toto by se mělo zdůraznit, jinak
totiž definice 2.3.5 budí dojem, že Pn ⊆ R

n, což by nedávalo smysl vztahu VP k ⊆ VP l ,
neboť vrcholy P k a vrcholy P l by ležely v různých prostorech pro k 6= l.
Kapitoly věnované aplikacím kombinují známé výsledky a postupy s vlastními pří-

spěvky autora. Podle mého názoru jsou tyto kapitoly zpracovány kvalitně. K úspěšnému
provedení všech numerických výpočtů bylo jistě zapotřebí značného úsilí. Výsledky si-
mulací a analýzy reálných dat jsou názorně prezentovány pomocí grafů a tabulek a jsou
řádně okomentovány a diskutovány. Je provedeno srovnání bayesovského odhadu v mo-
delu s laplaceovským šumem a v klasickém modelu s gaussovským šumem.
Po obsahové stránce je práce na velmi dobré úrovni. Kromě výše zmíněných ma-

tematických nepřesností se mi zdá, že některé pasáže mohly být důkladněji rozepsány.
Obzvlášť důkazy tvrzení jsou často dost stručné nebo jen naznačeny. K samotnému
obsahu práce pak mám následující konkrétní dotazy:

1. Pro jaká t se uvažuje definiční vztah (1.1)? Pokud máme autoregresní model řádu k,
jak chápat Yt pro t < k?

2. V lemmatu 2.3.11 je c ∈ R
n. Proč se na pravé straně vyskytuje cn+1 a co představuje?

V součinu je překlep, místo j 6= k by mělo být j 6= i. Také by se hodilo nejdřív
definovat pojem standard simplex.

3. Jakým způsobem je chápan symbol o? Při obvyklé definici by Taylorovy rozvoje na
str. 17 a na str. 34 měly vypadat jinak. Na pravé straně (4.4) pak chybí zbytkový
člen.

4. To, že lze v důkazu lemmatu 2.5.2 přehodit sumu a integrál, je dodatečný předpoklad,
který by se měl objevit ve znění lemmatu, nebo to můžeme udělat?

5. Znění lemmatu 3.5.5 není v pořádku. Na levé straně je limita pro t → ∞ a na pravé
straně výraz, který závisí na t. Jak má lemma vypadat správně?

Je škoda, že se v práci vyskytuje nemalý počet tiskových chyb, např. na str. 9 je
dvakrát za sebou slovo space, na levé straně (2.13) má být IPi⊗ΩΣ , ve znění vět 2.3.12
a 2.3.16 je σ místo Σ, ve druhém řádku (2.16) a vzorci o pět řádků níže by měl být
rozdíl místo součtu, všechny tři součiny ve jmenovatelích poslední rovnosti důkazu věty
2.3.13 mají začínat k = 3, za prvním = v důkazu lemmatu 2.5.2 je Φt+h místo φt+h,
v lemmatu 3.5.3 není R tučně, v definici 4.1.16 přijde X ∈ M, v příkladu 4.2.5 se
nedosazuje do (4.8) ale do vztahu dole na str. 35, navíc ve stejném příkladu chybí na
dvou místech pruh nad t a v přepisu kvadratické rovnice i v jejím řešení jsou chyby
ve znaménku, v hustotě v lemmatu 6.1.1 chybí 1/2 v exponenciále, na str. 53 jsou za
slovem used dvě tečky. Grafická a formální úprava textu je kvalitní. Práce je napsána
slušnou angličtinou, i když některé autorovy formulace působí trochu neobratně.
Dále uvádím pár dalších připomínek, které nejsou tak zásadní, ale některé z nich

autor může vzít v úvahu při svých dalších pracích:

1. Podle českého abstraktu by se mohlo zdát, že Laplaceovo rozdělení má těžké chvosty.
To neodpovídá tomu, co se běžně pod rozděleními s těžkými chvosty rozumí.

2. Když se začnou určité symboly používat, tak je vhodné je zavést, např. F0 na str. 9,
Jt na str. 11 nebo li na str. 45.

3. Při odkazování se na nějaký konkrétní bod knihy nebo článku je žádoucí uvést stránku
nebo číslo věty či vzorce, pod kterým se dá dohledat. Například informace, že důkaz



vzorce (2.3) je někde ve více než šesti set stránkové knize, čtenáři, který ho chce najít,
příliš nepomůže.

4. Jakobiánem se obvykle chápe Jacobiho determinant ne Jacobiho matice (str. 15).

5. V situacích, kdy neznáme normující konstanty hustot f a g, používá se místo (2.20)
modifikace známá jako self-normalised importance sampling.

6. Je zvláštní odkazovat se na vzorce, které neexistují (odkaz na (2.25) na str. 36).

7. Správný tvar jména prvního autora, po kterém je pojmenována informační diver-
gence, je Kullback.

8. Na konci oznamovací věty se píše tečka a to, i když věta končí matematickým sym-
bolem.

9. Položky v seznamu literatury by měly dodržovat jednotný formát.

Celkově hodnotím disertační práci Mgr. Jana Šindeláře jako povedenou. Zabývá se
zajímavými problémy z oblasti modelování časových řad a bayesovské statistiky, které
nabízí praktické uplatnění, jak je také patrno z prezentovaných aplikací. Předložená
disertační práce prokazuje předpoklady autora k samostatné tvořivé práci.
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