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Methods for periodic and irregular time series

Předložená disertace se zabývá metodami typu exponenciálního vyrovnávání pro jed-
norozměrné časové řady, které jsou pozorovány buď v určité periodicitě nebo v nepravidel-
ných časových intervalech, případně v nich některá pozorování chybějí. Jde o dekompoziční
adaptivní metody, výpočetně jednoduché a snadno algoritmizovatelné, a proto oblíbené
mezi uživateli. Nejde o metody zcela nové, ale v práci jde o jejich zobecnění, tak aby
pokryly mnohem širší spektrum problémů, které se při zpracování časových řad, jejich
vyrovnávání a tvorbě předpovědí mohou vyskytnout. Výběr vhodné či naopak nevhodné
metody může velmi ovlivnit závěry statistické analýzy.

Práce má 7 kapitol. V první jsou vysvětleny některé atributy nepravidelných časo-
vých řad a jejich geneze a jsou formulovány problémy, které je třeba při analýze časových
řad uvažovat a řešit. Ve druhé kapitole je ve velmi pěkném přehledu shrnut současný stav
problematiky týkající se metod exponenciálního vyrovnávání pro nepravidelně pozorované
časové řady. Sem patří i příspěvek autora disertace, kterého dosáhl již ve své diplomové
práci. Kapitoly 3-6 obsahují původní výsledky autora, kterých bylo dosaženo v rámci
doktorského studia. Poslední sedmá kapitola popisuje softwarový produkt, rovněž vyvi-
nutý autorem disertace pro použití dekompozičních metod v nepravidelně pozorovaných
časových řadách.

Nyní podrobněji ke kapitolám 3-6.
V kapitole 3 se studuje Holtova metoda vyrovnávání trendové složky a její modifi-

kace resp. robustifikace pro nepravidelně pozorovaná data. Autor si všímá toho, že postup
navržený Wrightem neřeší problém časově blízkých pozorování, při kterém může dochá-
zet k velké předpovědní chybě, a navrhuje proceduru, která tento problém odstraňuje.
Teoretický postup je ověřen na simulační studii a reálných datech.

Kapitola 4 se zabývá vyrovnáváním trendu a sezónní složky v nepravidelně pozorované
časové řadě a lze ji považovat za zobecnění Holtovy-Wintersovy metody. Sezónní složka je
studována obecně a modelována pomocí obecných reálných funkcí, později se pracuje se
hlavně se sezónními indexy a trigonometrickými funkcemi. Opět je řešen problém časově
blízkých pozorování. Navržené postupy jsou porovnány s klasickou Holtovou-Wintersovou
metodou na simulovaných datech a na několika reálných časových řadách. Výsledky této
kapitoly byly publikovány v časopise Kybernetika.

V kapitole 5 se uvažuje regresní přístup k modelování sezónní složky, která je zde
popsána pomocí dichotomických (dummy) proměnných. Ukazuje se souvislost s Holtovou-
Wintersovou metodou s aditivní sezónností. V tomto případě však nejde o nepravidelně
pozorované časové řady. Rovněž zde postrádám numerické výsledky, které by podpořily
či vyvrátily autorovy nejednoznačné závěry z této kapitoly.

Kapitola 6 je zřejmě nejoriginálnější část práce. Autor rozšiřuje model jednoduchého
exponenciálního vyrovnávání o novou autokorelovanou složku, která popisuje krátkodo-
bou náhodnou variaci kolem trendu. Je ukázána souvislost s Holtovou metodou s tlume-
ným trendem, nově jsou formulovány rekurzivní vzorce pro předpovědi pro pravidelná i
nepravidelná pozorování a je navržena a diskutována zcela obecná metoda jak zahrnout
autokorelovanou složku do obecné dekompoziční metody. Metoda je aplikována na reálnou
časovou řadu, ale obecná srovnávací numerická studie chybí.



Navržené postupy jsou většinou metody ad hoc, které se však standardně využívají v
této partii analýzy časových řad. Z tohoto standardu se nevymyká ani originální metodo-
logie navržená v šesté kapitole. Rekurentní formule navržené v kapitole 4 jsou teoreticky
ověřené metodou diskontovaných nejmenších čtverců.

Obecnou platnost má Lemma o inverzní matici na str. 65, ale tam uvažovaná matice
M musí správně být M = Diag(m1, b2, . . . , bn). Jinak by vzorec (5.17) neplatil.

V této části práce (kap. 5) je více nesrovnalostí: pokud je diskontní faktor β, potom
ve vzorci (5.3) by váhy měly být βj. Rovněž by usnadnilo výpočet, kdyby matice Fn

byla uvedena s konkrétními hodnotami dummy proměnných. Vzorec (5.11) je tak těžko
kontrolovatelný. První prvek matice v tomto vzorci není spočten správně a to nezávisle na
volbě dummy proměnných. V tomto smyslu je třeba provést revizi výpočtů ve vzorcích
(5.23)-(5.26) a následně (5.33)-(5.35).

Obrázky 6.1 a 6.2 nejsou konzistentní, řady jsou uvažovány v různých časových obdo-
bích a obrázky jsou v různém měřítku, v obr. 6.1 navíc chybí číselné osy, takže použité
metody nejsou úplně srovnatelné.

Softwarový produktu DMITS (podrobný manuál na přiloženém disku) autor původně
vyvinul pro účely diplomové práce a postupně rozšířil o metody popsané v disertaci.
Tento software je užíván ve firmě MEDIARESEARCH pro analýzu časových řad. Je proto
škoda, že se autorovi nepodařilo získat, aplikovat a publikovat data o problematice, kterou
se zabývá tato instituce. Rovněž by bylo zajímavé porovnat některé výsledky s jinými
rekurzivními metodami předpovědí např. použitím Kalmánova filtru.

Přínos autora k rozvoji metodologie vyrovnávání časových řad je přesto nesporný.
Svědčí o dokonalé znalosti problematiky nejen z hlediska teoretického, ale i z hlediska
praktických aplikací. Právě v bezprostřední možnosti aplikovat navržené postupy na reálné
situace, což umožňuje i autorem navržený software, spatřuji hlavní význam disertace.

Autor prokázal schopnost samostatné tvořivé činnosti, proto doporučuji práci k obha-
jobě v doktorském studijním oboru 4m5.
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