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     Předložená diplomová práce se zabývá problematikou evolučního spektra semi-stacionár-
ních procesů, které jsou důležitým případem nestacionárních časových řad (ve srovnání se 
stacionárními procesy mají časově závislé spektrum). Diplomant dále rozvíjí tuto teorii pro 
ARMA procesy s časově proměnnými koeficienty včetně numerických aplikací. 

     Obecná teorie evolučního spektra prezentovaná v diplomové práci je kompilací dvou 
poměrně letitých časopiseckých a jedné monografické práce M. B. Priestleyho (1965, 1966 a 
1988) citovaných diplomantem. Diplomant kupodivu nevyužil novější práce doporučované 
v zadání diplomové práce (Clements a Hendry (1999) a Huang et al. (2003)), kde navíc první 
z nich prezentuje „nespektrální“ ekonometrický pohled na nestacionární časové řady a druhá 
popisuje aplikaci velmi efektivní Hilbertovy-Huangovy transformace pro analýzu nestacio-
nárních finančních časových řad. 

     Přínosem práce je odst. 1.4 zavádějící speciální třídu ARMA procesů s časově závislými 
koeficienty a pak aplikační část v 2. kapitole obsahující jednak simulační studii a pak také 
aplikaci na reálná finanční data. 

     Práce je logicky utříděna a vyznačuje se kultivovanou prezentací i některých složitých 
teoretických partií. Nenalezl jsem v ní žádné systematické chyby. Také její grafická úprava je 
na výši. K práci mám následující dotazy: 

− Při praktickém odhadu evolučního spektra je nutné „nastavit“ řadu vstupů (viz 233-6). 
Existuje nějaká metodika, jak tyto vstupy optimálně zvolit či dokonce odhadnout pro 
danou časovou řadu? V ideálním případě by vhodný software vše provedl automaticky, 
takže by stačilo pouze vložit danou řadu, jak je tomu často u Boxovy-Coxovy metodo-
logie. 

− Jaké přednosti a nedostatky vidí autor při spektrálním přístupu k nestacionárním časovým 
řadám na rozdíl jiných přístupů typu sezónního ARIMA modelovaní, modelů s perio-
dicky se měnícími parametry aj.? 

− Na spektrum lze pohlížet jako na rozdělení energie nad jednotlivými frekvencemi, což 
souvisí s rozptylem procesu v jednotlivých časech (viz např. 820). Neexistuje nějaká 
souvislost uvažovaného spektrálního přístupu a evolučního spektra s modely vyznaču-
jícími se podmíněnou heteroskedasticitou (velmi oblíbenými ve financích), v nichž právě 
modelování (podmíněného) rozptylu hraje důležitou roli?  

 
     Předložená práce dle mého názoru převyšuje průměrné požadavky kladené na diplomové 
práce. Proto jednoznačně doporučuji, aby jako diplomová práce byla uznána.      
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