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Připomínky a vyjádření oponenta:

Charakter práce je kompilační. Není jasné, co je autorův přínos k dané (i když uznávám, že obtížné) 

problematice. Práce mi připadá jako nesystematická sbírka tvrzení z různých oblastí stochastických 



procesů. Je psána nedbale. Přestože je práce psána jakoby v jazyce slovenském, tak jazyk sloven-

ský řešitel zcela degraduje pokleslým vyjadřováním, používáním nepřesných anglických termínů pro 

pojmy již po desetiletí ve slovenské matematické řeči užívané. Uvádím jediný příklad: str. 30  

“Slowly varying funkcie” je ve slovenštině “pomali sa meniaca funkcie”, viz např.

https://fmph.uniba.sk/fileadmin/fmfi/studium/autoreferaty/AR_Kucerova.pdf

Nebylo možné vtělit všechny námitky a připomínky do tohoto posudku. Rozsah posudku by pak 

možná přesáhl rozsah práce. Za téměř dva roky, které uplynuly od předložení první verze diplomové 

práce mohl řešitel práci v duchu připomínek podstatně vylepšit. Zdá se však, že řešitel věnoval 

přepracování stejnou dobu jako oponent vypracování posudku, tj. tři dny.  

Následuje pouze výběr připomínek. Řada dalších je vyznačena v papírové verzi, kterou měl opo-

nent k dispozici.

str. 5: “Zo spojitosti  ... d’alej platí ...” má být “asi plyne”

str. 5: O jaký typ konvergence se jedná?

str. 5, 6: Pojmy zde definované se již vyskytují dříve. Odstavec 1.1 (Motivačná úloha)  je pro nez-

nalého čtenáře nepochopitelný. Pojmy zde používané jsou definovány či vysvětleny až v následu-

jícím textu. 

str. 6 ř. 8:  Proč vidíme. že práve uvedený vztah pri  α⟶∞  neplatí?

str. 11: “Invertibilná transformácia je transformácia, ktorá je prostá a na. T-1 je tiež transfomácia.” 

To je nesmysl!!!

str. 30: Odkud pochází pojem “okolí nekonečna”. Má X souvislost s předcházejícím textem?

str. 42: Jak matematicky definovat “rychlosť rozpadu autokorelácie”?

str. 42: (3.19)  ∑j=1nρ i-j  je špatně.

str. 42: Proč z (3.19)  a (3.20) vyplývá (3.21)?

str. 43: 1. řádek: “...označme ju ako ...”. Označení je již na předchozí stránce.

str. 44: Předpoklad (3.26) je nesmyslný. Výraz vlevo obsahuje konečný počet sčítanců. Dále má 

místo “Cesaro konvergenciu” být “Cesarovu konvergenciu”.

str. 46: 1. řádek: Co znamená “... F nemá atom v π.” ? 

str. 53: Špatný odkaz: Místo (4.1) má být (1.5).

str. 59 a dále: Co znamená pojem “perioda” jsem pochopil až od vedoucí práce. Jedná se o 

jednodenní, dvoudenní, atd. výnosy.  Řešitel jistě zná z přednášek, že běžně se používají 

jednodenní, týdenní, měsíční, kvartální a roční výnosy. V práci uvedené “periody” 1, 2, 5, 10, 20 se 

jeví jako exotické  Předpoklad, že logaritmické výnosy se řídí frakcionálním gaussovským šumem je 

zcestný. Např. pro denní výnosy Boston Beer Company, Inc. (SAM Adams Boston Lager) je vhodný 

model GARCHProcess[0.000107437,{0.0561629},{0.720828}] bez ohledu na základní rozdělení. Co 

se týká základního rozdělení je jasné, že pro denní a týdenní není normální, ale pro měsíční výnosy 

už test normality projde. Odpovídající p - hodnoty jsou: {0, 0, 0.142614} (užita funkce Distribution-

FitTest systému Mathematica). Ilustrace na jádrových odhadech hustoty:
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Z přiloženého kódu jsem nedokázal dešifrovat, zda řešitel uvažoval při odhadování drift a volatilitu. 

Jestliže ano, pak by bylo bývalo vhodné to uvést. Na str. 60 je však podezřelé a nejasné konsta-

tování, že “Vzhladom k mierke pozorovaných hodnot ich možem považovať za centrované ...”. 

Oponent si však myslí opak. Podívejme se na výběrové průměry a směrodatné odchylky. V tabulce 

jsou zároveň uvedeny odhady Hurstova koeficientu pomocí procedury FindProcessParameters. vše 

se zamozřejmě týka Boston Beer Company, Inc.

Mean SD Hurst
Daily 0.00103794 0.0496511 0.280036

Weekly 0.0219272 0.0210449 0.200296
Monthly 0.00500103 0.0950495 0.3758

Tyto výsledky naprosto  nekorespondují s výsledky v práci uvedenými. Nevím proč, problém může 

být v implementaci a neporozumněním řešitele.

Připustíme-li, že řešitelova “perioda” 20 odpovídá zhruba měsíčním výnosům, pak na následujícím 

grafu vidíme skutečný průběh pozorovaných měsíčních výnosů a simulovaných 100 trajektorií 

frakcionálního Brownova procesu s výše odhadnutými parametry driftu a volatility avšak s řešitelem 

odhadnutým Hurstovým exponentem 0.8. O “dlouhé paměti” nemůže být řeč.

GraphicsRow@{ListPlot[returnSAMall〚3〛, Joined → True, PlotRange → All,

PlotLabel → "Aktuálně pozorované měsíční výnosy"], SeedRandom[13143];

ListPlot[RandomFunction[FractionalBrownianMotionProcess[0.005, 0.095, 0.8],

{1, 195, 1}, 100], Joined → True, PlotLabel → "100 simulovaných trajektorií"]}
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Místo, datum, podpis oponenta: Praha, 1. června 2016

☑ ☒
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