
Posudek vedoucího DP na práci Kláry Jelenové, KPMS MFF UK:  

„Metody modelování a statistické analýzy procesu extremálních hodnot“ 
 

           Cílem diplomové práce bylo shromáždit, utřídit a dále rozvinout statistické metody pro 

modelování a analýzu výskytu extremálních hodnot v časových řadách. Pro mne, zadavatele 

práce, bylo hlavní inspirací sledování vývoje rekordů ve sportovních disciplínách, zatímco 

všeobecně se tato oblast rozvíjí především dík snaze analyzovat ekonomická a finanční data. 

Oba případy mají mnoho společného, což se ukázalo i při práci na této DP. Jednak, je sice 

zpravidla možné najít vhodný model pro minulá data, ale je obtížné jej použít k predikci dík 

těžko odhadnutelnému vývoji mnoha vlivných faktorů. Lze zpravidla jen navrhnout několik 

možných scénářů vývoje. Dále, je třeba se nejprve propracovat poměrně značným množstvím 

poznatků a utřídit je, vybrat podstatné, aby bylo možné postoupit dále, jelikož se tato oblast 

rozvíjí rychle právě v poslední době.  

 Právě touto cestou se diplomantka vydala. Práci se věnovala s velkým nasazením, 

prostudovala rozsáhlou literaturu, a jak název práce naznačuje, důraz kladla na statistické 

metody, především na testování vhodnosti modelů a odhadování jejich parametrů, včetně 

grafických metod analýzy dat. K tomu si osvojila i práci se systémem Xtremes (Reiss, 

Thomas, 2007), který pomohl řešit numericky mnoho problémů a který doplnila vlastními 

kódy a grafy v systému Mathematica. Na práci považuji za cenné jednak uspořádání a 

návaznost poznatků v jednotlivých částech (i když jde zpravidla o výsledky převzaté), dále 

doplnění souvislostí mezi modelem časové řady a bodovým procesem výskytu extrémů 

v kapitole 2, a také systematickou analýzu provedenou pro případ časové řady s trendem 

v části 4.2. 

 Práci považuji za zdařilou, pečlivě vypracovanou, splňující podmínky kladené na práci 

diplomovou. Proto ji navrhuji k obhajobě, a za sebe navrhuji hodnotit známkou „výborně“. 
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