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V této diplomové práci jsou zkoumány možnosti použití metod Markov Chain Monte
Carlo (MCMC) pro bayesovskou statistickou analýzu konkrétního modelu finančních
časových řad. Jedná se o model, ve kterém se volatilita výnosů řídí lognormálním au-
toregresním procesem řádu 1. Parametry tohoto modelu lze odhadnout na základě
metody momentů, což však nedává moc přesné výsledky. Věrohodnostní funkce se nedá
jednoduše vyjádřit, a tak je metoda maximální věrohodnosti příliš komplikovaná. Proto
je v literatuře často používanou variantou volba bayesovského přístupu. Aposteriorní
rozdělení parametrů lze obdržet využitím MCMC algoritmů.
Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první jsou popsány dva základní MCMC al-

goritmy a jejich vlastnosti. Druhá kapitola se věnuje modelování finančních časových
řad a v následující kapitole jsou odvozeny momentové odhady parametrů zvoleného
modelu. Ve čtvrté kapitole podává autorka potřebné poznatky z bayesovské statistiky.
Hlavní vlastní přínos diplomantky je obsažen v poslední kapitole. Zde je podrobně ro-
zepsán použitý Gibbsův algoritmus, což vyžadovalo výpočet příslušných podmíněných
hustot a rozmyšlení, jak z nich efektivně generovat. Poté je postup aplikován na simulo-
vaná i reálná data. Kromě aposteriorního rozdělení jednotlivých parametrů je zjišťováno
aposteriorní prediktivní rozdělení volatility pro následujícím den. Veškeré numerické vý-
počty a simulace byly provedeny v programu Mathematica. Zdrojové kódy a výstupy
jsou na přiloženém CD.
Potřebné znalosti MCMC algoritmů získala studentka navštěvováním výběrové

přednášky Metody MCMC (Markov Chain Monte Carlo). Modely finančních časových
řad a aplikaci MCMC na zvolený model samostatně nastudovala z literatury. Samotný
algoritmus musela vhodně upravit a naimplementovat. Obdržené výsledky simulací
a analýzy reálných dat jsou přehledně prezentovány ve formě tabulek a obrázků a jsou
dostatečně okomentované. Diplomová práce je sepsána srozumitelným způsobem. Teo-
retické výsledky jsou převzaty z literatury. Zdroje jsou řádně citovány. Hanka přistu-
povala ke zpracování tématu zodpovědně, prokázala schopnost systematicky pracovat
a provádět netriviální výpočty s použitím výpočetního softwaru. Po grafické, jazykové
i formální stránce je práce na velmi dobré úrovni.
Celkově mohu prohlásit, že zadání práce bylo úspěšně splněno, výslednou práci

považuji za zdařilou, splňující požadavky kladené na diplomovou práci a doporučuji
ji uznat jako diplomovou práci na MFF UK.
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