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Miroslav Khýr: Modely časových řad s proměnlivými režimy

     Předložená diplomová práce se zabývá problematikou nelineárních modelů časových řad 
s proměnlivými  režimy,  a to  v závislosti  na  volbě  přechodové  funkce  mezi  jednotlivými 
režimy.

     V první kapitole jsou popsány příslušné modelové nástroje. Druhá kapitola se zaměřuje 
především na testy nelinearity pro dva speciální případy daných modelů (LSTAR a ESTAR). 
Třetí kapitola je věnována konstrukci těchto modelů a konečně v posledních dvou kapitolách 
jsou provedeny simulační studie a aplikace na reálná data (zde autor provedl některé inovace 
vůči literatuře, např. v simulacích pohlížel na zpoždění d jako na neznámý parametr).

     I když  diplomová  práce  většinou  prezentuje  výsledky  převzaté  z literatury,  jedná  se 
o poměrně obtížné téma, takže jen sjednotit výsledky z různých zdrojů, vhodně je uspořádat a 
vyrovnat  se  s chybějícími  mezičlánky  muselo  být  značně  náročné.  V práci  nejsou  téměř 
překlepy, výklad je logicky uspořádán a použité metody jsou z matematického hlediska dosta-
tečně vysvětleny. V práci jsem nenalezl žádné systematické chyby, neboť se poměrně těsně 
drží  renomované  literatury.  Rovněž  praktická  část  práce  včetně  provedených  výpočtů  je 
korektní.

     K práci mám následující připomínky a otázky:

85: Proč různé autoregresní režimy musí mít stejný řád (požaduje se totiž jp ≠ 0,  j = 1, 2)?

95-4: Proč „přibližně“ nebo „asi“ nebo „nejspíš“, když autor zná numerické výsledky simu-
lace?

214-3: Proč nedoporučit rovnou F-testy, jestliže mají větší sílu než LM-testy?

3422-17: Je  nějaký  rozdíl  v síle  příslušných  testů  linearity,  jestliže  parametr  zpoždění d se 
uvažuje jako známý versus neznámý?

3.4.: Známý problém odhadu prahových modelů spočívá v tom, že odhadové vlastnosti se 
zlepšují s rostoucím počtem pozorování v okolí prahových hodnot. Nelze tento fakt 
nějakým způsobem zohlednit (např. dát takovým pozorováním větší váhu)? 

85: Proč různé autoregresní režimy musí mít stejný řád (požaduje se totiž jp ≠ 0,  j = 1, 2)?

4210-1: Aby hodnocení  zkonstruovaných modelů LSTAR bylo objektivní,  tak by mělo být 
doplněno, že tyto modely malé výkyvy příliš nevyrovnávají a především nevyrovná-
vají velké záporné výkyvy (takové výkyvy, které představují skokové poklesy, jsou 
přitom pro analýzu indexů typu průmyslové výroby v rámci praktických předpovědí, 
velmi zajímavé). Proč nebylo v původních čtvrtletních datech provedeno sezónní očiš-
tění? 

     Předloženou práci hodnotím kladně a doporučuji uznat ji jako práci diplomovou.     
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