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OPONENTSKÝ POSUDEK DISERTAČNÍ PRÁCE 
 

Stochastic Catastrophe Model Cusp 

 
Autor: Mgr. Jan Voříšek 

 
 
Úvodem svého oponentního posudku musím poznamenat, že předložená disertační 
práce na mě velmi pozitivně zapůsobila, a to nejen zvolenou odborně náročnou 
problematikou, která spadá do stochastické větve teorie katastrof a dílem též do oblasti 
propojení teorie časových řad a stochastických diferenciálních rovnic, ale též i po 
kultivované formální stránce.   
Autor svou práci rozvrhl do dvou rozsáhlých kapitol, které jsou navzájem logicky a 
funkčně propojeny. Text je ještě doplněn úvodem a stručným závěrem, jednou obsáhlou 
přílohou, a obvyklými seznamy použité literatury, obrázků, tabulek a použitých 
označení. V úvodu je nejprve v kompaktní formě zpracován přehled teoretických 
výsledků, které autor shromáždil jako výchozí platformu své disertace. Týkají se teorie 
katastrof, a to jak v klasické deterministické formulaci, tak i stochastické variantě, když 
je zmíněno i několik motivačních ekonomických aplikací. Hlavní pozornost je však 
věnována výsledkům stochastického cusp modelu, na které autor navazuje a dále je 
rozvíjí. V samém závěru úvodu pak autor shrnuje, pravda z mého pohledu trochu 
skrytě, záměry a cíle práce, a to formou vyjmenování svých vlastních příspěvků 
k analýze stochastického cusp modelu. Kap. 1. je věnována stacionární hustotě 
pravděpodobnosti cusp modelu a statistickým testům její bimodality. Výchozím bodem 
je dobře známá souvislost hustoty stochastického cusp modelu s hustotami třídy 
zobecněných exponenciálních rozdělení vykazujících multimodalitu. Při vhodné 
parametrizaci kubického polynomu, který figuruje v jádru integrálně vyjádřeného 
argumentu zobecněné exponenciální funkce typu N, lze, jak dobře známo, sestrojit 
skalární charakteristiku, Cardanův diskriminant, pro identifikaci bimodality, pokud je 
záporný. Při konstrukci odhadu čtveřice parametrů stochastického cusp modelu využívá 
aparát, který je k dispozici v open source R-balíku cusp, a je založen na numerické 
maximalizaci log-věrohodnostní funkce sestrojené z napozorovaných hodnot realizace 
uvažovaného analyzovaného procesu. K testování bimodality autor předkládá tři 
statistické testy, vesměs využívající Cardanův diskriminant, s různými předpoklady 
ohledně hodnot parametrů asymetrie a bifurkace hustoty rozdělení cusp modelu. Za 
pozornost jistě stojí tzv. delta test bimodality, u kterého však postrádám buď odkaz na 
literaturu udávající uvedenou konvergenci v distribuci aproximačního rozdělení 
Cardanova diskriminantu k normálnímu rozdělení s nulovou střední hodnotou a 
rozptylem vyjádřeným pomocí kvadratické formy obsahující inverzi Fisherovy 
informační matice, nebo alespoň náznak kroků vlastního odvození a důkazu. Uvedené 
tři testy bimodality jsou ještě doplněny Hartigan-Hartiganovým tzv. dip testem 
unimodality, když spojovací myšlenkou je test nulovosti Cardanova diskriminantu. 
Vlastní autorův přínos k analýze stacionární hustoty pravděpodobnosti cusp modelu, 
podle mého názoru, je pak obsažen v Kap. 1.4. Jde o systematicky provedenou 
simulační studii analyzující především sílu navržených testů bimodality v závislosti na 
zvolených hodnotách parametrů asymetrie a bifurkace hustoty rozdělení cusp modelu. 
Numerické výsledky jsou přehledně prezentovány na obrázku Figure 1.3 a několika 
dobře dokumentovaných tabulkách. Kap. 2 tvoří větší část disertace a je věnována 
problematice přechodové hustoty pravděpodobnosti stochastického cusp modelu, 
s akcentem na aproximační metody jejího odhadu. V Kap. 2.1 jsou, podle mého názoru, 



 3

detailně shrnuty známé výsledky a vlastnosti odhadu založeného na maximalizaci 
logaritmické přechodové hustoty aproximované rozvojem do řady obsahující Hermite-
ovy polynomy, když výchozím bodem je rozbor obecného difusního procesu 
vyjádřeného stochastickou diferenciální rovnicí s poměrně obecným tvarem jak 
driftového, či trendového členu, tak i difusního členu s dominantním předpokladem 
jejich hladkosti libovolného řádu podle stavové proměnné. Zde, byť jde vlastně o 
shrnutí známých výsledků, především Ait-Sahaliových, oceňuji preciznost autora 
podrobně zpracovat tuto analyticky poměrně náročnou problematiku, kde rozhodující 
roli hraje jednak Lamperti-ova transformace, která převádí původní difusní proces na 
difusní proces s jednotkovým difusním členem, dále vhodný analytický tvar 
aproximačního mocninného rozvoje logaritmické přechodové hustoty difusního procesu 
v závislosti na vzorkovacím kroku pozorované realizace difusního procesu, i 
Kolmogorovova dopředná PDR umožňující analytické vyjádření příslušných 
koeficientů uvažovaného rozvoje, a tak konečně vhodně vyjádřit aproximační log-
věrohodnostní funkci pozorovaných hodnot s cílem konstrukce maximálního 
věrohodnostního odhadu uvažovaných parametrů difusního procesu z množiny oněch 
pozorovaných hodnot. V Kap. 2.2 – 4 shrnul autor své vlastní výsledky a uvedl 
aplikace. Jde především o aproximaci Fisherovy informační matice obecného difusního 
procesu s jednotlivě parametricky závislými členy, trendovým a difusním, při využití 
zmíněného aproximačního mocninného rozvoje logaritmické přechodové hustoty 
difusního procesu až do kvadratického členu včetně podle zvoleného vzorkovacího 
kroku. To je náplň Kap. 2.2, která zároveň představuje nový výsledek zobecňující 
aproximaci Fisherovy informační matice uvedené v Changově a Chenově publikaci z r. 
2011. Zde však musím uvést jednu poznámku – na str. 33 v 6. a 7. řádce shora, myslím, 
že autor slovně nesprávně vyjádřil parciální derivace figurující v Hessianu logaritmické 
přechodové hustoty, neboť se nejedná o derivace podle trendového či difusního členu, 
ale podle uvažovaných parametrů těchto členů. Ostatně, následně uvedené vztahy to 
pak již jasně správně ukazují. V Kap. 2.3 je celý připravený aparát následně využit pro 
odvození aproximační logaritmické přechodové hustoty stochastického cusp modelu a 
odhadům jejích parametrů, což bylo autorovým nosným záměrem jeho disertace. 
Pravda, autor tuto souvislost uvádí, ale z mého subjektivního pohledu myslím, že jí 
mohl právě v této kapitole podstatně zvýraznit samostatným uvedením konkrétních 
členů, trendového a difusního, včetně jejich parametrů. Samozřejmě přiznávám, že je to 
však jen otázka individuálního stylu výkladu celé problematiky. V další části Kap. 2.3 
je provedeno především srovnání tří uvažovaných metod aproximace přechodové 
hustoty stochastického cusp modelu – nejdříve vlastní navrženou metodou konstrukce 
aproximační logaritmické přechodové hustoty, dále diferenční metodou řešení 
Kolmogorovovy dopředné PDR, kde autor využívá některé své dřívější výsledky, a 
konečně simulací přechodové hustoty pomocí difusního procesu s jednotkovým 
difusním členem získaným Lamperti-ho transformací, u kterého je známé jeho 
podmíněné rozdělení průseku v následujícím časovém kroku při znalosti realizace toho 
procesu v předchozím kroku. Uvedeny jsou i praktické poznámky ohledně konstrukce 
odhadů parametrů cusp modelu, a příslušné numerické výsledky jsou zobrazeny na 
obrázcích Figure 2.4 – 2.7. Pravda, postrádám konkretizaci na jakém počítači a s jakým 
operačním systémem a sw vybavením byly výsledky získány. Bez těchto údajů totiž, 
jsou hodnoty časů pro provedení příslušných numerických výpočtů vlastně jen slabé 
relativní údaje. Závěrečná Kap. 2.4 je věnována aplikacím stochastického cusp modelu. 
Nejdříve je diskutována pravděpodobnostní míra jistého nepříznivého jevu, vybraného 
ze dvou stabilních a jednoho nestabilního bodu rovnováhy, které cusp model umožňuje. 
Ilustrováno je to na obrázku Figure 2.8. V další části, kterou už lze skutečně označit 
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jako aplikační, je provedena analýza směnného kursu ISK (Islandské koruny) a GBP 
(Britské libry), za období 1999-06-01 až 2004-12-31, podle zdrojů, který autor uvádí 
v seznamu literatury. Specifikou tohoto cusp modelu, který autor použil, je, že jeho 
parametry asymetrie a bifurkace hustoty jsou závislé na čase. Numerické výsledky jsou 
shrnuty v Tab. 2.2 a 3, a doplněny obrázkem Figure 2.9, který ukazuje průběhy dvou 
finančních veličin, Cardanova diskriminantu, ale především pravděpodobnosti vzniku 
jistého nepříznivého jevu – devalvaci ISK. Tuto aplikaci považuji za velmi zajímavou. 
Vytkl bych však, že autor neuvádí žádné srovnání s výsledky uvedenými v citovaných a 
motivačních článcích. Druhou aplikací je simulace procesu, který je vyjádřen 
stochastickým cusp modelem u něhož parametr bifurkace je časově proměnný, dokonce 
stochastický, řízený Ornstein-Uhlenbeckovým procesem. Tento stochastický bimodální 
model představuje autorovo rozšíření z literatury známého Ait-Sahaliova modelu 
úrokové míry. Numerické výsledky a trajektorie simulovaného procesu, který může ve 
finanční interpretaci představovat úrokovou míru fiktivního aktiva, je na obrázku 
Figure 2.10. V závěru práce autor stručně shrnuje obsah celé disertace, uvádí stručný 
popis elektronické přílohy na CD obsahující programy a moduly autorem vytvořené 
v sw Mathematica a programovacím jazyku R, a načrtává i směry dalšího rozvoje. 
Přiložením CD s výpisy těchto programových modulů autor bezesporu zvýšil 
atraktivitu i využitelnost své práce. Za velmi důležitou považuji i obsáhlou přílohu, 
která je věnována technickým detailům potřebným k odvození aproximační Fisherovy 
informační matice. 
Z celkového pohledu lze říci, že práce je především teoreticky zaměřená. Z mého 
pohledu myslím, že autor mohl uvést více aplikací, které stochastický cusp model 
bezesporu nabízí. Obecně však uznávám, že volba proporce teoretické části ve vztahu 
k aplikacím je vždy dána jednak vlastním zaměřením a dispozicemi autora disertační 
práce ale i akcentem na tu či onu část zvýrazněnou školitelem.   
Práce je napsána v angličtině, podle mého názoru, dobré odborné angličtině, což bylo 
jistě usnadněno i tím, že veškerá použitá literatura je právě v angličtině. Abstrakt práce 
je uveden v češtině i angličtině. Při podrobném čtení jsem vysoce hodnotil precizní 
zápis mnohdy velmi složitých matematických vztahů a vzorců, a to z mého pohledu i 
přesto, že na MFF/UK je taková preciznost v disertacích snad automaticky 
předpokládána. Naopak v textu lze, v bezesporu zajímavé a odborně přitažlivé 
doktorské disertační práci, najít některé drobné chyby a nepřesnosti. Jejich výskyt je 
však malý, což považuji za důkaz toho, že autor svou práci pečlivě kontroloval. 
Str.3, 5.ř.zdola – „… the AUS. and U.S. stock market …“, správně „… the AUS and 
U.S. stock market …“. 
Str.5, 19-18.ř. zdola – „… the first with …“, správně „… the first one with …“.  
Str.5, 17-16.ř. zdola – „… the second allows …“, správně „… the second one allows 
…“.  
Str.10, 2.ř.shora – „… both differences …“, správně „… both derivatives …“.      
Str.10, 10-9.ř.zdola – „… Matz Matz [1978] … Cobb et al. Cobb et al. [1983] …“, 
správně „… Matz [1978] … Cobb et al. [1983] …“.  
Str.26, 7-6.ř.zdola (závorky a dvojtečku nepsat kurzívou) – „… (A1), (A2) and (A3), 
(2.1) …“, správně „…(A1), (A2) and (A3), (2.1) …“. Podobně, str.27, 1.ř.shora – „… 
(A1), (A2), (A3), …“, správně „…(A1), (A2), (A3), …“. A ještě, str.28, 11., 16. a 
17.ř.shora – „… (A1) - (A4), …“, správně „…(A1) – (A4), …“, a „… ): …“, správně 
„…): …“. 
Str.38, 9.ř.zdola – „… numerical estimation …“, jistě vhodnější „… numerical 
approximation …“.  
Str.39, 12.ř.zdola – „… The first is …“, správně „… The first one is …“.  
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Shrnutí posudku 
Předložená disertační práce je logicky utříděná, přehledně zpracovaná a přináší nové 
vědecké poznatky ve vysoce aktuální problematice současných přístupů a metod 
v oblasti stochastické formulace teorie chaosu detailním rozpracováním stochastického 
cusp modelu s vlastními původními výsledky autora, které byly již jednotlivě zmíněny 
výše. Tato oblast vědního oboru, který se zabývá stochastickou formulací nelineárních 
dynamických procesů, se velmi rychle rozvíjí a nalézá stále širší oblasti uplatnění. 
Z mého pohledu je to především oblast financí, jmenovitě tvorba stále spolehlivějších a 
obecnějších matematických modelů dynamického vývoje různých finančních 
instrumentů a derivátů. Podobně lze zmínit i stochastické dynamické modely 
ekonomického růstu, či cyklického vývoje různých ekonomických odvětví, nebo celé 
ekonomiky. Konečně, jsem plně přesvědčen, že předložená disertační práce splnila 
všechny požadavky na ní ze zákona i studijních předpisů kladené. Jde o kvalitní práci, 
která jasně ukazuje, že autor disertační práce má velmi dobré předpoklady k samostatné 
tvořivé práci. 

 

Otázky a náměty k diskusi v rámci obhajoby 

1. Na str. 35 obecně shrnujete rychlosti konvergence parametrů trendového a 
difusního členu v závislosti na velikosti vzorkovacího kroku – vysvětlete 
podrobněji tyto výsledky. 

2. Diskutujte výsledky provedené analýzy směnného kursu ISK (Islandské koruny) a 
GBP (Britské libry), za období 1999-06-01 až 2004-12-31, a srovnejte je s výsledky 
uvedenými v citovaných článcích Koh et al. [2007] a Fernandes [2006]. Zmiňte 
důvody pro volbu tohoto příkladu, z pohledu ČR, poměrně exotického směnného 
kursu.  

 

Vyjádření k návrhu na udělení vědecké hodnosti doktora v oboru Pravděpodobnost 
a statistika, ekonometrie a finanční matematika 

Práci Stochastic Catastrophe Model Cusp doporučuji k obhajobě před příslušnou 
zkušební komisí pro obhajobu disertačních prací na Matematicko-fyzikální fakultě, UK 
v Praze. Zároveň doporučuji, aby v případě úspěšné obhajoby byl následně Mgr. Janu 
Voříškovi udělen titul doktor v oboru 4M9 Pravděpodobnost a statistika, 
ekonometrie a finanční matematika. 

 

 
V Plzni 2017-08-10            doc. RNDr. Ing. Ladislav Lukáš, CSc. 

     Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta ekonomická 

     Katedra ekonomie a kvantitativních metod 

 

 


