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Shrnutí obsahu práce

Práce pojednává o regresních modelech s proměnnými koeficienty, je psána anglicky a členěna do čtyř
kapitol doplněných o krátký úvod a závěr. Jednotlivé kapitoly mají logickou návaznost a z tohoto po-
hledu se práce dobře čte. Čtenáři je vždy zřejmé, k čemu ta která pasáž slouží. První kapitola definuje
model s proměnnými koeficienty a následně uvádí několik příkladů obecného modelu. Druhá kapitola
nazvaná „Odhadování“ (Estimation) shrnuje čtyři možné přístupy k modelování proměnných koeficientů:
spliny, penalizované spliny, jádrové odhady a metody lokální maximální věrohodnosti (lokální ML). Spíše
než „Odhadování“ by se pro tuto kapitolu hodil název „Možné přístupy k modelování proměnných koefici-
entů“, či něco podobného, nebot’ samotné odhadování je typicky rozpracováno mnohem hůře než zavedení
jednotlivých modelů (viz níže). Ve třetí kapitole se autor věnuje statistickým vlastnostem vybraných metod.
Některé vlastnosti dvou metod (spliny a jádrové odhady) jsou ilustrovány menší numerickou studií, jejíž
výsledky jsou shrnuty ve čtvrté kapitole.

Ve své podstatě se jedná o práci typu netriviální kompilace doplněnou o samostatně provedenou numeric-
kou studii menšího rozsahu. Třída modelů s proměnnými koeficienty je poměrně rozsáhlá, nebot’ lze tímto
směrem rozšířit prakticky libovolný regresní model. Autor se ve své práci rozumně omezuje zejména na
přímé zobecnění lineárního modelu a situaci, kdy každý proměnný koeficient závisí pouze na jednom spoji-
tém regresoru. Za příliš ambiciózní však považuji snahu věnovat se následně (ve 2. kapitole) čtyřem metodám
pro modelování proměnných koeficientů. Tato snaha je potom vykoupena relativní povrchností. Pro první tři
metody (sekce 2.1–2.3) je nejprve hezkým a víceméně úplným způsobem definován/zaveden příslušný model
(spliny, . . . ). Následně je navrženo odhadovací kritérium (vždy založené na myšlence nejmenších čtverců),
které je poté částečně rozpracováno, obvykle s použitím maticového počtu. Ani pro jednu ze tří metod v sek-
cích 2.1–2.3 není však celá odhadovací procedura dotažena do konce. Ani jednou nejsou uvedeny detaily
odhadu/výběru zásadních parametrů těchto metod (počet uzlů splinu, ladící (smoothing ) parametr u pena-
lizovaných splinů, velikost okna (bandwidth u jádrových odhadů)). Autor vždy pouze uvede, že je potřeba
minimalizovat jisté kritérium, nicméně o detailech se ani jednou nezmiňuje. Vzhledem k tomu, že ve všech
případech se jedná o netriviální problém (při požadavku na rozumný výpočetní čas), ani jednu z autorem
prezentovaných metod není čtenář schopen použít pro reálnou analýzu bez toho, že by měl k dispozici
softwarovou implementaci nebo se věnoval dalšímu studiu. U metody lokální ML v sekci 2.4 nejsem příliš
spokojen již se zavedením metody. Lokální log-věrohodnost (2.33) je „zavedena“ konstatováním. Z autorova
textu je zcela nejasné, proč se jedná o rozumné kritérium odhadu. Sekce 2.4 v práci raději vůbec neměla
být. Obdobně by práci neškodilo vynechat všechny pododdíly „longitudinal data modification“ v sekcích
2.1–2.3, které jsou též z velké části tvořeny kupením ne zcela zdůvodněných faktů.

Třetí kapitola se věnuje některým asymptotickým vlastnostem odhadů získaných třemi ze čtyř metod za-
vedených v kapitole 2. Uvádí se zde znění a částečně důkazy vět převzatých z několika článků. Věty 1 a 2
(str. 25 a 28) formulují vlastnosti odhadů splinového modelu aplikovaného na situaci, kdy odezva tvoří
časovou řadu (tj. obecnější situace v porovnání s většinovými předpoklady v kapitole 2), resp. se jedná
o longitudinální data a jsou převzaty z článků Huanga a spoluautorů. Autor přináší svoji verzi důkazu, kde
se opakovaně odvolává na lemma z článku Huanga a Shena, resp. větu z knihy autorů DeVore a Lorentz. Sle-
dování autorovy argumentace mírně komplikuje fakt, že zde nejsou uvedena alespoň znění tohoto lemmatu,
resp. věty.

Věta 3 na str. 28 je uvozena slovy „We now show that the estimator is normally distributed “. Nicméně důkaz
nenacházím (ne zcela potom chápu obrat „we now show“). Autor pouze uvádí, kde lze nalézt odvození
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odhadů asymptotické varianční matice potřebných k aplikaci této věty pro statistickou inferenci. Pro větu 4
(str. 30) autor uvádí hlavní kroky důkazu prezentovného v článku Fan a Zhang (2000). Věty 5 a 6 (str.
32 a 34) jsou již uváděny pouze s odkazem na důkaz. S ohledem na obsáhlost problematiky nelze jistě
uvádět v diplomové práci vše a s úplnými důkazy. Z tohoto ohledu by práci prospělo úplné vynechání
sekce 3.3 (vlastnosti odhadů získaných metodou lokální ML), která fakticky obsahuje znění jedné věty plné
technických předpokladů, které čtenář ocení až v průběhu důkazu, který není součástí práce. Jedná se navíc
o vlastnosti odhadů získaných metodou, která je ve druhé kapitole popsána jenom velice povrchně, na rozdíl
od penalizovaných splinů, jejichž statistickým vlastnostem se autor nevěnuje vůbec.

Celkové hodnocení práce

Téma práce. Téma práce je pro diplomovou práci vhodné. Cílem práce dle zadání bylo poskytnout sou-
hrn vybraných přístupů k modelům s proměnnými koeficienty, odhadovacích algoritmů, diskutovat
základní statistické vlastnosti (některých metod) a vybrané prozkoumat pomocí numerické studie.
Zadání dle mého názoru splněno bylo (až na nedostatek spočívající v nedotažení popisu alespoň
jednoho odhadovacího algoritmu, viz výše).

Vlastní příspěvek. Autor samostatně shrnul poměrně obsáhlou problematiku. Práce může případnému
zájemci posloužit jako užitečné uvedení do modelů s proměnnými koeficienty. Zcela vlastním pří-
spěvkem autora je též provedení simulační studie.

Matematická úroveň. Práce obsahuje matematické části s rigorózně a korektně zformulovaným textem. Au-
tor podává vlastní formulaci důkazu věty 1 a ukazuje též hlavní myšlenky důkazu věty 4. Na některých
místech by však méně znamenalo více. Neshledávám užitečným přepisování znění matematických vět
s mnoha technickými předpoklady, jestliže tyto věty nejsou následně dokazovány a v principu ani
k ničemu dalšímu používány. Důsledkem je, že práce sice letmým pohledem vypadá impozantně, ale
při bližším ohledání se dojem výrazně zhoršuje.

Faktická správnost. V práci se dle mého názoru nevyskytují zásadní faktické chyby.

Formální úprava a práce se zdroji. Práce je psána slušnou angličtinou, po formální stránce k ní nemám
výhrady. Používané zdroje jsou standardním způsobem citovány.

Otázky

1. Větu 1 formulujete (v souladu se zdrojem, ze kterého čerpáte) pro obecné striktně stacionární procesy.
Pokud bychom se omezili na i.i.d. situaci, bylo by možné vypustit některé předpoklady? Bylo by
možné na některých místech zjednodušit důkaz?

2. Jaké znění má věta 4.2 z 5. kapitoly knihy DeVore a Lorentz (1993) a jakým způsobem lze následně
zdůvodnit platnost vztahů (3.2) a vztahu pod výrazem (3.4)?

3. Jakým postupem byla určována hodnota velikosti okna h(CV )
n v simulační studii? Rozumím, že postup

je založen na vztahu (2.30). Nicméně by mě zajímalo, jak (a) bylo naloženo s výpočetně náročnou
křížovou validací a (b) s problémem, kdy hledáme minimum v hn přes interval (0, ∞) funkce, jejíž
hodnota na hn závisí skrze odhadnutou funkci proměnných koeficientů. Nejedná se mi o zjištění,
jaká softwarová implementace byla použita, ale spíše o algoritmus a stručné vysvětlení, proč tento
algoritmus vede k cíli.
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Závěr

I přes výše uvedené výhrady práce nepochybně splňuje požadavky kladené na diplomovou práci na oboru
Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie studijního programu Matematika a za takovou ji
doporučuji uznat.

doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

V Praze 30. srpna 2017
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