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Detekce změn v lineárních modelech a bootstrap

Diplomová práce se zabývá problémem detekce změn parametrů v lineárních modelech. Tento
problém je stále aktuální a existuje řada metod, jak ho řešit. Metody používané v práci jsou založeny
na asymptotickém rozdělení kumulativních součtů odhadnutých reziduí. Asymptotické rozdělení
příslušných testových statistik bylo odvozeno za různých předpokladů pro nezávislé náhodné výběry
i pro stacionární posloupnosti závislých náhodných veličin. Ukazuje se však, že rychlost konvergence
k asymptotickému rozdělení je velmi pomalá a předpokládá velké rozsahy výběrů a asymptotické
kritické hodnoty jsou pro běžné rozsahy výběrů značně nepřesné. Jako alternativní variantu lze
v takovém případě zvolit bootstrap, který využívá informaci z konečných výběrů. Existují různé
varianty této metody i pro závislá data. Úkolem diplomanta bylo seznámit se jednak s problémem
detekce změn v lineárních modelech, jednak s metodami bootstrap pro závislá data, implementovat
je na problém detekce změn a na simulační studii vyzkoušet různé varianty těchto metod a porovnat
je.

Práce má celkem 7 kapitol. V prvních dvou jsou stručně vysvětleny přístupy k odhalování změn
v lineárních modelech, popsány základní testové statistiky a jejich asymptotické rozdělení za nulové
hypotézy. Ve třetí kapitole jsou pojednány varianty metody bootstrap pro závislá data. Autor se
soustředil hlavně na varianty blokového bootstrapu, který lze považovat již za klasickou metodu a
na tzv. závislý divoký (dependent wild) bootstrap, který byl navržen zcela nedávno a v současnosti
je mu věnována značná pozornost. V dalších kapitolách se zabýval zejména problémem volby bloku,
vhodné standardizace při závislých pozorováních a výběrem jádrového odhadu asymptotického roz-
ptylu, což je hlavní problém všech studovaných metod. V posledních dvou kapitolách implementoval
obecné poznatky na problémy detekce změn. Zabýval se aproximací kritických hodnot a síly boot-
strapových testů v závislosti na rozsahu výběru, délky bloku, míry závislosti reziduí apod. a porovnal
jednotlivé metody vzájemně i s asymptotickými výsledky. Zdrojové kódy výpočetních procedur jsou
uvedeny v elektronické příloze.

Diplomant pracoval naprosto samostatně, v závěrečné fázi však práce byla poznamenána spě-
chem. Drobná tisková chyba v definici bootstrapových hodnot y∗(t) na str. 63 může být poněkud
zavádějící.

Přesto konstatuji, že autor zadání diplomového úkolu splnil a práci doporučuji uznat jako di-
plomovou.
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