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Durbinův-Watsonův test

Podle zadání práce měl student Durbinův-Watsonův (D-W) test popsat, podrobně
odvodit příslušné meze a případně doplnit i jinými ukázkami alternativ než je původně
uvažovaná autokorelace chybových veličin. První část zadání byla splněna, na doporuče-
nou druhou část práce se již nedostalo. Místo toho posluchač zpracoval zajímavé údaje
o očekávané délce života obyvatel USA od roku narození 1950 až po rok 2010.

Připomínky

1. Posluchač se domnívá, že zamítnutím nulové hypotézy se potvrzuje, že chybový
člen tvoří autoregresi prvního řádu. Již na str. 2 píše, že „. . . D-W test je založený
na predpoklade, kde chybové členy tvoria autoregresný proces 1. rádu.ÿ To není
pravda, test je založen na předpokladu, že chybové členy jsou iid N(0, σ2) veličiny.
Test je zaměřen proti alternativám korelovanosti chybových členů a proti některým
dalším alternativám. Na str. 15 dole se však přímo píše, že ǫi tvoří autoregresní
proces 1. řádu.

2. Vektor xi na str. 38 nebyl definován.

3. Na str. 6 měl autor poznamenat, že λi jsou reálná čísla.

4. Užití symbolu → na str. 7 vyvolává chybný dojem, že jde o konvergenci.

5. Uvedení částí důkazu symboly ”⇐” a ”⇒” na str. 9 nepokládám za vhodné.

6. Místo tří závorek stejného typu na str. 119 (a jinde) by bylo lépe použít závorky
různých typů.

7. Důkaz nerovností 0 ≤ d ≤ 4 na str. 11 je nešikovný a zbytečně komplikovaný.
V definici 4 na str. 5 je uvedeno, že
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Nerovnost d ≥ 0 je triviální. Nerovnost d ≤ 4 plyne z toho, že (a− b)2 ≤ 2a2+2b2.
Není třeba analyzovat vlastní čísla matice A.

8. Silně pochybuji, že autor počítal D-W statistiku podle vzorce uvedeného na str. 173.
Podle mého názoru výpočet byl založen na vzorci (1) nebo na nějaké jeho triviální
modifikaci.

9. Grafická úprava tab. 3.1 na str. 21 je nevhodná.

10. Na str. 2 je napsáno: „V 2. kapitole demoštrujeme vyloženú teóriu na troch ukáž-
kových príkladoch.ÿ Ve skutečnosti tam je uveden jen jeden příklad.
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I přes uvedené kritické připomínky práce splňuje požadavky kladené na bakalářské
práce.

V Praze dne 28. května 2015 Prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc.
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