
Posudek oponentky na bakalářskou práci 

H a n n a   A s i p e n k a 

K O I N T E G R A C E   A   E C    M O D E L 

     Práce je věnována speciální oblasti analýzy časových řad. Po zavedení jednorozměrných a 

mnohorozměrných modelů autoregresního typu je vysvětlena problematika kointegrace 

časových řad a zaveden model korekce chyby (EC model). Autorka uvádí i netriviální 

Grangerovu větu o EC reprezentaci včetně pomocného lemmatu a důkazů obou tvrzení. Zde 

je třeba konstatovat, že provedení důkazů vyžaduje široké znalosti zejména z teorie matic. 

Není jasné, nakolik jsou důkazy přepsány z použitých zdrojů. Jejich podrobné rozepsání s 

vysvětlením všech detailů by náročností odpovídalo spíše diplomové než bakalářské práci.  

     V závěrečné praktické části práce je provedena aplikace nastudované teorie na finanční 

data - časové řady měnových kurzů. Lze to považovat za vlastní přínos autorky. Výpočty byly 

realizovány v programu E-Views a v textu jsou přetištěné a komentované výstupní tabulky. 

Zpracování dat spočívalo v zadání testů na prokázání kointegrace popsaných v teoretické části  

a procedur k odhadnutí EC modelu do softwaru a ve správné interpretaci výstupů. Přitom 

problematika odhadu parametrů modelu není detailněji teoreticky rozebrána.  

     Matematická úroveň práce je uspokojivá, stejně tak grafická úprava. Text je bohužel 

znehodnocen mnoha drobnými jazykovými chybami, které souvisejí s tím, že čeština není 

mateřským jazykem autorky. Byť se jedná převážně o chybějící či nadbytečné čárky nad 

samohláskami a občas špatné koncovky při skloňování podstatných jmen a časování sloves, 

vyskytují se tyto nepřesnosti téměř na každé stránce, a to i vícekrát. Navíc se objevují chyby, 

které svědčí o nepozornosti pisatelky - překlepy, chyby ve vzorcích (např. chybí δ ve vzorci 

(3.2) rozšiřujícím (3.1) na str. 12, či jiné nedostatky, které zmiňuji dále), nepoužívání kurzívy 

u matematických symbolů v textu (řády modelů, řády diferencování, označení proměnných a 

matic... ), občas chybějící čárky a tečky za vzorci v textu. Odborná kvalita práce tím není 

dotčena, ovšem například k publikaci v časopise by text v takovém stavu nebyl přijat. 

     Použité zdroje by v některých pasážích mohly být lépe citovány. Není jasné, odkud byly 

převzaty definice 7 a 8 na str. 10, či vlastnosti a konstrukce EC modelu z kapitol 3.3 a 3.4. Jak 

jsem zjistila, je například text kapitoly 3.4 na str. 17 téměř doslova opsán z necitovaného 

zdroje (Cipra: Finanční ekonometrie, str. 455-456), i zde s chybami z nepozornosti. V řádcích 

3-4 by mělo být nestacionární typu I(1), nikoli stacionární typu I(1), v 1. řádku odspodu je 

chybný odkaz na označení (3.11), které vůbec neexistuje, má být (3.12).    

     S již zmíněnou náročností věci souvisí rozepsání důkazů lemmatu a Grangerovy věty bez 

podrobnějšího vysvětlení některých kroků. V kapitole 3.2 věnované Grangerově větě se  

vyskytují nejasnosti: 

- xt  a εt  ve vztahu (3.3) na str. 12 by patrně měly být tištěny tučně, je-li (3.3) nazváno 

vícerozměrnou reprezentací, 

- co je spektrální matice zmíněná v 1. řádku na str. 13 ? 



-  vztahy (3.4) a (3.5) na str. 13 nedávají smysl, je-li v obou střední hodnota nulová. Pak není 

třeba rozlišovat, zda t ≠ s nebo t = s.  

- ve vztahu (3.8) na str. 13 a v bodě (5) na str. 13 dole není jasné, co znamenají A*(B) resp. 

C*(B). Je * operátor nebo to má být horní index u symbolů A, C jako v (3.6) ?   

- bod (6) v 2. řádku na str. 14: co jsou matice konečných polynomů ? 

Také formulace a důkaz lemmatu na straně 14 obsahují různé nepřesnosti, které dále uvádím: 

- bod (1) v lemmatu: na levé straně rovnosti je determinant, tedy číslo, proto by v součinu 

napravo neměla být jednotková matice IN.   

- v 11. řádku důkazu lemmatu není jasné použití symbolu δt , nemá tam být δr ? 

- v 13. řádku důkazu by mělo být v sumě λ
i
 , nikoli λ´. 

- v rovnosti ve 21. řádku důkazu má patrně nalevo a napravo být λ
r
 místo λ´, uprostřed chybí 

činitel λ
r-1

, napravo je h(λ) namísto H(λ) a nadbytečné pravá závorka. 

Pro ilustraci ještě uvádím výčet ostatních chyb na stránce 14: 

ř. 1: špatná koncovka - místo autoregresi má být autoregrese, 

ř. 10: místo identická matice by bylo vhodnější psát jednotková matice,  

ř. 5 v důkazu lemmatu: chybějící čárka - sčitance, 

ř. 11 v důkazu lemmatu: překlep - drhé místo druhé, 

ř. 14 v důkazu lemmatu: překlep - marice místo matice, 

ř. 15 v důkazu lemmatu: špatné časování slovesa - místo jsou má být je, 

ř. 18 v důkazu lemmatu: překlep - počru místo počtu, 

ř. 19 v důkazu lemmatu: špatné skloňování - místo matici má být matice, 

ř. 20 v důkazu lemmatu: překlep - tutíž místo tudíž, 

ř. 23 v důkazu lemmatu: symbol r pro hodnost matice by měl být kurzívou, 

ř. 24 v důkazu lemmatu:  chybějící čárka - sčitanec. 

     K autorce práce mám ještě následující dotazy a připomínky: 

str. 7, ř. 7-10: jak se spočítají kořeny maticového polynomu Φ(z) ?  

str. 8, ř. 4: co znamená přibližná směrodatná odchylka odhadu ? 

str. 9, ř. 13-14 odspodu: co je proces typu I(0) a I(1) ? Chybí definice nebo alespoň vysvětlení.     



str. 11, ř. 6: vlastní čísla λ1,..., λm by neměla mít stříšku. Není uvedeno, jak se spočítají odhady 

vlastních čísel λ1,..., λm . Dá se to nalézt v literatuře ? 

str. 16, ř. 17: co je matice Φ ?  

str. 18, ř. 1 odspodu: co je pořadí integrace ?  Asi by mělo být řád integrace. 

str. 21: v popisu obrázku 4.4 je zmíněn trend a intercept, ale v příslušné tabulce v oddílu 

Variables ani jinde koeficient trendu a intercept nejsou uvedeny. Totéž platí pro obrázek 4.6 

na str. 23. 

str. 24-25: na str. 24 dole se píše, že bude zkonstruován EC model (3.12). Ale rozepsaný 

odhadnutý model na str. 25 dole neodpovídá vzorci (3.12) - obsahuje navíc mnohorozměrné 

konstanty a na levé straně má původní řady, nikoli jejich diference. V maticové konstantě jsou 

hodnoty řádu 10
6
. Neznamená ale symbol E-06 na výstupu z E-Views v obrázku 4.8 násobení 

hodnotou 10
-6

 ?   

     I přes zmíněné nedostatky mohu konstatovat, že posluchačka při tvorbě předložené práce 

prokázala schopnost rozšířit si znalosti získané v bakalářském studiu finanční matematiky 

zvládnutím netriviální problematiky, jakož i schopnost sepsat získané poznatky v logicky 

navazujícím uspořádání a prakticky je využít. Proto doporučuji, aby její práce byla přijata 

jako bakalářská. 

 

V Praze 31.8.2017. 

                                                                                   RNDr. Jitka Zichová, Dr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

      

 



   

 

  

           

 

      


