
Posudek diplomové práce 

Bc. Martin Onderko: Autoregresní modely typu NIAR(1) 

Martin Onderko se ve své diplomové práci věnuje tématu autoregresních modelů prvního 
řádu AR(1) se speciálním zaměřením na skoro integrovaný autoregresní model prvního řádu 
NIAR(1), jehož koeficient se blíží jedničce. 

Práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola slouží jako úvod do teorie náhodných 
procesů a shrnuje základní vlastnosti modelů časových řad, a modelu AR(1) speciálně. Druhá 
kapitola se věnuje modelu NIAR(1) s variabilním parametrem (tj. závisejícím na rozsahu 
pozorování), asymptotickým vlastnostem odhadu tohoto parametru metodou nejmenších 
čtverců, a to jak ve stacionárním modelu, kdy parametr modelu je striktně menší než jedna, 
tak v modelu skoro integrovaném. V této kapitole student porovnává asymptotické rozdělení 
odhadu parametru v obou modelech. Navíc se autorovi podařilo rozšířit klasickou 
asymptotickou teorii v obou modelech o netriviální zobecnění.  

Třetí kapitola studuje asymptotické vlastnosti výběrových momentů. Tato kapitola se 
neomezuje na NIAR model, větší pozornost je věnována obecnějšímu lineárnímu procesu a 
stacionárnímu AR modelu.Tím je docíleno větší obecnosti výsledků, ale za cenu mírného 
odchýlení se od tématu práce. Není jasné, z jakého důvodu se autor věnuje tomuto 
obecnějšímu modelu a přímo pro model NIAR uvádí pouze jeden výsledek.  

Čtvrtá a pátá kapitola se věnují statistickým a simulačním problémům, je prezentována 
metoda Bootstrap a jsou provedeny simulační studie ve stacionárním i skoro integrovaném 
smodelu.  

Práce přináší dostatek nových výsledků, které netriviálně rozšiřují dosavadní teorii. Mírné 
odchýlení od tématu k obecnějšímu modelu v Kapitole 3.1 je akceptovatelné, neboť přináší 
velmi zajímavé výsledky.  

Ze zvědavosti bych měla dvě otázky týkající se praktické části práce: 

1. Na základě jakých kriterií byla provedena volba vyhlazovacího parametru h při 
odhadu hustoty s pomocí Epanechnikova jádra v kapitole 5?  

2. Z čeho vychází asymetrie rozdělení náhodné veličiny (5.5), na kterou autor poukazuje 
v Sekci 5.2? 

Diplomová práce Martina Onderky odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci a 
doporučuji ji proto k obhajobě. 
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