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Detekce změn v lineárních modelech a bootstrap
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Práce se týká problematiky detekce změn v regresních modelech a metody boot-
strap. V prvních dvou kapitolách jsou základní informace: popis modelů, formulace
hypotéz, popis testů včetně jejich limitních vlastností, jestliže lze předpokládat ne-
závislost dat. První kapitola se týká tzv. off-line verze, zatímco druhá on-line. Třetí
kapitola je věnována různým verzím bootstrapu při závislých datech. Další kapitola
se týká tzv. off-line postupů pro detekci změny v modelech lokace při závislých po-
zorováních, důležitá je konstrukce tzv. long-run variance, též je navržena vhodná
verze boostrapu využívající výsledků kapitoly 3. Příslušné limitní výsledky jsou
obsaženy v kapitole 5. Poslední dvě kapitoly obsahují poměrně rozsáhlé simulační
studie výsledků z predchozích kapitol (detekce změn v modelu lokace a regresním
modelu).

Práce je velice pěkně zpracovaná, psaná s porozuměním a zájmem. Student musel
nastudovat řadu různorodých článků jak teoretických tak zaměřených na výpo-
četní aspekty. Práce je částečně kompilační, zároveň autor nekterá tvrzeni zobecnil
či doplnil. Design simulací je velice promyšlený. Práce je psaná velice slušnou ang-
ličtinou.

K práci nemám podstatné připomínky jen pár drobností:
• Str. 64 – S∗

nk – ta ∗ není vhodná, používá v bootstrapu,
podobně str. 19, (4.7) T̃ − n∗(L).
• Str. 182– chybí aspoň poznámka, co je L (např., že je diskutováno později).
• Str. 32-33 -možná bylo vhodnější formulovat výsledky ve tvaru věty.
• U všech vět (tvrzení) by vhodnější uvést důkaz nebo citace zdroje pod větou.
V práci je tato informace "ztracena"v textu nad formulací věty.
• Popisy tabulek by měly být poněkud podrobnější.
• Diskuze výsledků simulací v sekcích 6.2, 6.3 by měla být poněkud podrobnější.

Toto jsou jen velice drobné nedostatky a nikterak nesnižují kvalitu diplomové práce.
Diplomový úkol byl splněn, téma je velice pěkně zpracované. Domnívám se, že
předložená práce splňuje kladené na práci diplomovou a proto ji doporučuji za
uznat.
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