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Shrnutí obsahu práce

První kapitola stručně shrnuje dva základní algoritmy používané v kontextu metod Markov chain Monte
Carlo (MCMC) a to Gibbsův, resp. Metropolisův-Hastingsův algoritmus. Druhá kapitola zavádí tři modely po-
užívané k analýze finančních časových řad. Důraz je přitom kladen na modelování podmíněného rozptylu
složek stacionárního náhodného procesu (modelování stochastické volatility). Třetí kapitole shrnuje proble-
matiku odhadu parametrů jednoho z modelů z kapitoly 2 (log-normální autoregresní model) momentovou
metodou. Ve čtvrté kapitole je čtenář stručně uveden do oblasti bayesovské statistiky. V páté kapitole jsou
odvozeny vztahy potřebné k aplikaci vybraných MCMC algoritmů na bayesovskou inferenci pro log-normální
autoregresní model. Odvozené vztahy jsou následně aplikovány při analýze simulovaných i reálných dat.

Obecně mám značné výhrady k členění práce a zejména návaznosti jednotlivých kapitol. Tyto do jisté míry
připomínají izolované ostrůvky, které se na sebe nesnaží navazovat. Často čtenář nechápe, co je cílem dané
kapitoly a jakou má souvislost s předchozím textem. Již struktura první kapitoly je dosti zvláštní. Bez téměř
jakéhokoliv úvodu je čtenář zahlcen popisem algoritmů. Druhá kapitola se začne bez jakékoliv návaznosti
na první kapitolu věnovat vybraným finančním modelům. Třetí kapitola sice navazuju na kapitolu druhou,
ale hned čtvrtá kapitola je opět z jiného světa a snaží se čtenáře velice stručnou formou seznámit s principy
bayesovské statistiky.

Celkové hodnocení práce

Téma práce. Jedná se o téma přiměřeně obtížné. Vzhledem k tomu, že teoretické aspekty zpracovávaného
tématu jsou ze značné části pokryty dvěma standardně vyučovanými předměty (oba nicméně nejsou
součástí studijního plánu oboru studia autorky), byla zde u diplomové práce nadstandardní možnost
získat potřebné znalosti prezenční výukou. Téma přitom poskytovalo dostatek prostoru pro podrob-
nější rozpracování vybraných partií, kupříkladu s důrazem na aplikace ve financích či pojišt’ovnictví.
Jako téma pro diplomou práci na oboru Finanční a pojistná matematika ho shledávám takřka ideál-
ním. Po shlédnutí oficiálního zadání práce lze konstatovat, že toto bylo splněno, nicméně se značnými
výhradami, viz dále.

Vlastní příspěvek. Autorka musela, v souladu s jedním z poslání diplomové práce, nastudovat partie
jdoucí nad rámec jejího obvyklého studijního plánu. Z předložené diplomové práce však nejsem zcela
přesvědčen, že jsou tyto partie nastudovány s porozuměním. Až příliš značná část diplomové práce je
výtahem, resp. dosti stručným shrnutím vybraných pasáží dvou knižních zdrojů (Gamerman a Lopes,
2006 u kapitol 1 a 4, resp. Taylor, 2008 u kapitol 2 a 3). Mnohá, i ne zcela zřejmá „tvrzení“ jsou
potom uváděna vesměs v rámci souvislého textu. Jsou-li někde uvedena odvození, případně důkazy,
jedná se ve většině případů o uvádění ne příliš složitých algebraických úprav. Zásadnější poznatky
jsou zpravidla skryty za sdělením typu „Autor XY uvádí, že“. Za zcela neoddiskutovatelný vlastní
příspěvek autorky lze považovat softwarové implementace algoritmů potřebných k aplikaci MCMC
metod k bayesovské analýze na základě log-normálního autoregresního modelu a jejich následná
aplikace na simulovaná i reálná data v páté kapitole. Autorka navíc na str. 20 – 21 předvádí řešení
dvou příkladů z knihy Johannes a Polson (2009). Pro účely diplomové práce mi pouze nepřijde
nejvhodnější prezentovat toto formou „Zadání: . . . . Řešení: . . . “.

Matematická úroveň. Matematická úroveň je asi největší slabinou celé práce. Hned v úvodu zoufale chybí
shrnutí alespoň základních definic a tvrzení z teorie markovských řetězců se spojitými stavy, ve kterém
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by též bylo přehlednou formou zavedeno potřebné značení a definovány základní pojmy. Následně se
v práci operuje s mnoha pojmy, jejichž význam není zcela zřejmý. Uváděná odvození či důkazy jsou
často polovičaté a v principu nedávají smysl. Například v důkaze věty 4 na str. 7: Pro stacionaritu je
potřeba, aby daná rovnost platila pro jednu konkrétní hodnotu φ, pro všechna φ ∈ Rd nebo jenom
pro skoro všechna φ ∈ Rd (vzhledem k jaké míře)? Další matematické nedostatky viz připomínky
níže.

Faktická správnost. Práce dle mého názoru neobsahuje žádné významnější faktické chyby. Nicméně, jak
je uvedeno výše a dále ilustrováno níže, podstata mnohých sdělení se skrývá za výrazy typu „Autor
XY uvádí, že“. Jak je též uvedeno výše, některé výrazy či odvození jsou polovičatá a tudíž striktně
vzato nejsou správně.

Formální úprava a práce se zdroji. Formální úprava práce je na dobré úrovni. Překlepy, vyskytují-li se
v práci, tak pouze ve zcela minimální míře. Zdroje, z nichž práce vychází, jsou citovány. Mírnou
oponentovu nervozitu však navozuje první věta 2. kapitoly (str. 8): „V této kapitole vycházíme z knihy
Taylor (2008), některé pasáže v úvodu jsou pouze překladem.“ Oponent žije v domnění, že žádná
část diplomové práce by neměla být překladem (nejedná-li se o doslovnou citaci, respektive znění
matematické věty).

Připomínky

1. Úvod na str. 2 končí větou: „V této práci budeme předpokládat, že čtenář bez problémů ovládá základy
pravděpodobnosti a ví, co je to markovský řetězec a jeho limitní rozdělení.“ Vzhledem k tomu, že
k pochopení obsahu práce je zapotřebí ovládat teorii markovských řetězců se spojitými stavy, která
není vyučována v žádném z povinných či povinně volitelných předmětů oboru studia autorky, bylo
by více než vhodné tuto teorii alespoň stručně shrnout a kromě jiného rigorózně zavést pojmy, se
kterými je dále hojně operováno. Některé z těchto pojmů se přitom nevyskytují v teorii markovských
řetězců s diskrétními stavy, která je standardně vyučována (přechodová hustota, . . . ). Toto učiněno
nebylo a vyvstává tedy otázka, zda samotná autorka „bez problémů ovládá“ teorii markovských řetězců
se spojitými stavy a rozumí všem pojmům, se kterými v práci zachází. Následně se na mnoha místech
v rámci souvislého textu uvádějí bez odkazu tvrzení, která rozhodně nejsou zřejmá (např. téměř celý
začátek oddílu 1.3 na str. 5).

2. Některá vyjádření jsou dosti kostrbatá či psána dosti hovorovým jazykem: např. „řetězec se zasekne“
na str. 5 nebo „Téměř každý v literatuře konkretizuje, že. . . “ na str. 9. V práci lze nalézt vyjádření,
z kterých mám dojem, že se jedná o (téměř) doslovný překlad z angličtiny (např., viz str. 7: „. . . je
důležité několikrát zopakovat simulaci s různými počátečními hodnotami, aby se ujistilo, že algoritmus
konverguje.”)

3. Dvě po sobě jdoucí věty na str. 8 ( „Po delší dobu by bylo vhodné zahrnout do modelu jistou
nestacionaritu. V této práci se budeme dále zabývat pouze stacionárními modely.“) si podle mě
protiřečí.

4. Zavedení lognormálního autoregresního modelu mi připadá býti provedeno „kruhem“. Na str. 10 se
začíná „předpokladem“, že log Vt má (patrně pro každé t ∈ N) log-normální rozdělení s parametry α
a β2. Po jakýchsi výpočtech a úvahách na str. 11 se dojde k tomu, že „možným modelem“ pro proces
Vt, t ∈ N je

log Vt − α = ϕ
(
log Vt−1 − α

)
+ ηt,

kde α ∈ R a 0 < ϕ < 1 jsou neznámé parametry a ηt je gaussovský bílý šum s nulovou střední
hodnotou a rozptylem β2 (1 − ϕ2), kde β2 > 0 je další neznámý parametr. Maji při této konstrukci
složky procesu Vt skutečně uvažované log-normální rozdělení?
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5. Ve druhé kapitole jsou sice zavedeny tři modely pro podmíněný rozptyl složek stacionárního náhod-
ného procesu. Nicméně kapitola je zakončena odstavcem „Podrobnější srovnání, které vede k závěru,
že lognormální autoregresní model je vhodnější než modely ARCH, sepsal Taylor (2008) v kapitole 4.
Nadále tedy budeme pracovat pouze s lognormálním autoregresním modelem.“ Vzhledem k tomu,
že v diplomové práci není nastíněno, proč je log-normální autoregresní model vhodnější než model
ARCH, přijde mi popisné zavedení modelu ARCH v diplomové práci nadbytečné.

6. Definice 1 na str. 17 mi příliš definici nepřipomíná. Následná věta 6 (Bayesova) je sice hezká, nicméně
mi není příliš jasné (z textu autorky), k čemu aposteriorní hustota získaná pomocí Bayesovy věty má
sloužit.

7. Rozdělení τ
∣∣v, ϕ, α, µ, x na str. 23 není aposteriorním rozdělením parametru τ . Obdobně dále.

Vždy se jedná o plně podmíněná rozdělení, nikoliv aposteriorní.

Otázky

1. Na str. 3 před začátkem oddílu 1.1 se hovoří o míře ν . Tato může být libovolná nebo by měla něco
splňovat?

2. „Libovolná návrhová hustota q(θ, φ)“ na začátku oddílu 1.2 na str. 4 je sdruženou hustotou pro θ, φ
nebo je to nějak jinak?

3. Musí vysazené vztahy v oddíle 1.3 na str. 5 opravdu platit pro všechna θ, resp. φ?

4. Prosím o vysvětlení významu sdělení „Tsay (2005) na straně 547 píše, že při aplikaci Gibbsova vý-
běrového plánu je důležité několikrát zopakovat simulaci s různými počátečními hodnotami, aby se
ujistilo, že algoritmus konverguje.“ Význam sdělení ne zcela chápu. Jak posuzujete, že „algoritmus
konverguje“?

5. Na str. 11 autorka uvádí: „Z autokorelačních koeficientů a grafů v oddíle 2.10 (Taylor (2008), str. 52–58)
plyne, že každý rozumný stacionární model musí mít ρτ,S a ρτ,M kladné pro několik hodnot τ ,
takže totéž musí splňovat i ρτ,V a ρτ,V 2 .“ Prosím o shrnutí informace z oddílu 2.10 práce Taylor
(2008) a zejména vysvětlení, jakým způsobem se odsud dá vyvodit, že „každý rozumný stacionární
model musí mít ρτ,S a ρτ,M kladné pro několik hodnot τ “. Co se myslí „rozumným stacionárním
modelem“?

6. Na str. 14 se uvádí, že může nastat β̂2 < 0 a následně nedostaneme dobře definovaný odhad
parametru β2. Jak potom postupovat?

7. Na str. 18 se uvádí, že „predikce bude založena na podmíněném rozdělení ỹ
∣∣y“. Následně se uvádí

vzorec pro aposteriorní prediktivní hustotu, resp. její aproximaci. Jak se však provede vlastní predikce?

8. Na str. 29 autorka uvádí „Vzhledem k tomu, že Kim a kol. (1998) na straně 366 upozorňují, že volba
π(ϕ) = I(0, 1)(ϕ) může způsobit problémy, pokud mají pozorovaná data blízko k tomu, aby byla
nestacionární. . . “ Je možné alespoň naznačit, proč tomu tak je?
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Závěr

V souhrnu se jedná o spíše podprůměrnou práci. Pokud však autorka během obhajoby prokáže alespoň
základní porozumění pojmům, o kterých v práci píše, doporučuji ji uznat jako diplomovou práci.

doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

V Praze 20. ledna 2016
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