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Podstawę formalną przygotowania niniejszej recenzji stanowi uchwała Rady Wydziału 

Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach z dnia 22 marca 2018 roku oraz 

pismo Dziekana Wydziału Zarządzania, Pani prof. dr hab. Krystyny Jędralskiej z dnia 5 

kwietnia 2018 roku. 

Podstawę prawną recenzji stanowi art. 13 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2014 r., 

poz. 1852 z późn. zm.). 

 

1. Tematyka pracy i metody badawcze 

Praca mgra Michała Miłka wpisuje się w nurt opracowań związanych z analizą szeregów 

czasowych, który stanowi jeden z głównych składników szeroko rozumianych analiz 

statystyczno-ekonomicznych. Celem takich analiz jest z jednej strony opis reprezentowanego 

przez szereg zjawiska, a z drugiej strony próba przewidzenia zachowania się zjawiska w 

przyszłości.  

Właściwy i rzetelny opis badanego procesu pozwala na formułowanie prognoz na 

przyszłość. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza dla podmiotów gospodarczych, które na 

podstawie takich informacji podejmują kluczowe decyzje dotyczące ilości zamawianych 

produktów, surowców lub półfabrykatów, wielkości sprzedaży, poziomu przyszłego zysku 

itp. 

W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele opracowań poświęconych metodom 

modelowania i analizy szeregów czasowych. Dominują w nich głównie metody 

parametryczne, których stosowanie obwarowane jest licznymi założeniami. Założenia takie 

mogą dotyczyć na przykład braku autokorelacji, postaci rozkładu składnika losowego, 

jednorodności wariancji. Powoduje to, że metody parametryczne nie sprawdzają się w wielu 

przypadkach, lub zastosowane generują błędne wyniki narażając podmioty na straty. 
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Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie metod nieparametrycznych, które 

powszechnie uważa się za bardziej uniwersalne. Autor podjął się ambitnego zadania 

wykorzystania niestandardowych metod symulacyjnych do badania zachowań materiału 

statystycznego ujętego w postaci szeregów czasowych. Przedstawione rozwiązania są 

alternatywą dla klasycznej analizy szeregów czasowych i stanowią równorzędne lub lepsze 

narzędzie badania otaczającej nas rzeczywistości. Proponowane przez Autora rozwiązania 

wpisują się w obszar prężnie rozwijającej się ostatnio tendencji szerokiego stosowania metod 

wspomaganych techniką komputerową. Wyróżnić tu należy np. problem wielokrotnego 

losowania próby z wyjściowego zbioru wartości zmiennej losowej (resampling method), 

który występuje w testach permutacyjnych oraz w metodzie bootstrap. Jak zostało pokazane 

w opracowaniu (rozdziały 3 i 4) metody te pozwoliły na skuteczną budowę prognoz i 

wnioskowanie statystyczne. 

Narzędzia badawcze: W trakcie analiz symulacyjnych wykorzystano głównie narzędzia 

oparte na środowisku R. Wykorzystane zostały tu zarówno istniejące pakiety przeznaczone do 

analizy szeregów czasowych np. „tseries” i „forecast” oraz skrypty napisane przez Autora. 

Spis wykorzystanych w opracowaniu pakietów programu R oraz kody źródłowe skryptów 

Autora znalazły się w załącznikach I i II. Działanie takie jest zgodne z ogólną tendencją do 

wszechstronnego zastosowania programów środowiska R, w trakcie analiz o charakterze 

statystyczno-matematycznym. Przyczynia się do tego również fakt, że program R należy do 

narzędzi darmowych, a ciągły rozwój jego struktury powoduje, że staje się on narzędziem 

wysoce uniwersalnym i stanowi poważną alternatywę dla takich programów jak Excel, 

Statistica czy SPSS.  

 

2. Cel pracy i hipotezy badawcze 

W rozprawie (we wstępie i w zakończeniu) sformułowano główny cel pracy oraz podano 

cele szczegółowe. 

Cel pracy: „Głównym celem rozprawy było wskazanie możliwości zastosowania metod 

symulacyjnych w analizie szeregów czasowych” (s. 8 - Wstęp i s. 175 - Zakończenie). 

Cel główny podzielono na cele szczegółowe:  

– cel teoretyczno-poznawczy 

„W zakresie celów teoretyczno-poznawczych mieści się przegląd parametrycznych  

i nieparametrycznych metod analizy szeregów czasowych, by wskazać metody statystyczne 

wykorzystujące symulację komputerową, które można zastosować w analizie zjawisk 

ekonomicznych….” (s. 8). 
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W zakończeniu pracy można przeczytać również, że: 

„W obszarze metod parametrycznych, zawarto opis znanych modeli szeregów czasowych oraz 

testów statystycznych stosowanych między innymi w analizach ekonomicznych. W ramach 

opisu metod nieparametrycznych, scharakteryzowano w szczególności metodę bootstrap, wraz 

z licznymi odmianami stosowanymi w analizie szeregów czasowych. Opisano także testy 

permutacyjne, które w dalszej części rozprawy wykorzystywano do wnioskowania o 

charakterystykach szeregów czasowych. Do celu teoretyczno-poznawczego zaliczyć można 

także poznanie rynku energii elektrycznej w Polsce, co było niezbędne w prowadzonych 

analizach. W tym zakresie uwzględnić należy także zebrane informacje na temat 

charakterystyki wszystkich rozważanych szeregów czasowych wykorzystanych w przykładach 

empirycznych.” (s. 175).  

- cel praktyczny 

We wstępie czytamy, że: 

„Do celów praktycznych zaliczono przedstawienie propozycji metod analizy szeregów 

czasowych niewymagających spełnienia założeń typowych dla metod klasycznych wraz z 

przygotowaniem procedur w programie R, modyfikacje znanych z literatury metod 

nieparametrycznych i symulacyjnych oraz porównanie efektywności metod klasycznych i 

autorskich propozycji oraz identyfikacja warunków ich stosowania.” (s. 8). 

W zakończeniu Autor dodaje: 

„Przedstawione propozycje w dużej mierze opierały się na metodach scharakteryzowanych w 

ramach celu teoretyczno-poznawczego. W szczególności, opisane rozwiązania autorskie, 

oparte w głównej mierze o metody symulacyjne, wykorzystywały przede wszystkim metodę 

bootstrap oraz testy permutacyjne. Takie podejście pozwoliło na ich stosowanie w sytuacjach, 

w których ze względu na niespełnienie założeń, metody parametryczne nie mogą być 

stosowane.” (s. 175). 

Realizacji zamierzonych celów został podporządkowany układ pracy. W pierwszych 

dwóch rozdziałach realizowany jest cel teoretyczno-poznawczy natomiast w dwóch kolejnych 

cel praktyczny.  

Niestety w treści wstępu, ani rozdziału pierwszego pracy nie można znaleźć 

zdefiniowanej hipotezy badawczej pracy. Dopiero w zakończeniu pracy - s. 175 - znajduje się 

zdanie, według którego w pracy: „Skupiono się przede wszystkim na weryfikacji hipotezy 

głoszącej, że wykorzystanie metod symulacyjnych pozwala na niemniej skuteczne 

wnioskowanie o szeregach czasowych niż zastosowanie metod parametrycznych, których 

wykorzystanie nie zawsze jest możliwe z uwagi na niespełnienie wymaganych założeń.”  
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Według zwyczajowo przyjętych wymagań stawianych rozprawom doktorskim w 

opracowaniu powinna być jasno i wyraźnie sformułowana teza badawcza (doktorska). 

W recenzowanej pracy jest weryfikowanych wiele hipotez np.: hipoteza o stałości 

parametrów w modelu warunkowej wariancji, hipoteza głoszącą, że współczynnik 

kierunkowy funkcji trendu jest równy zero, hipoteza, że rozważany szereg posiada 

pierwiastek jednostkowy, co świadczy o braku stacjonarności, hipoteza, że wariancja procesu 

jest równa zeru (szereg jest stacjonarny), hipoteza, że w punkcie τ nastąpiła zmiana 

strukturalna, hipoteza mówiąca, że wartość oczekiwana dywidendy w pierwszej połowie 

badanego okresu jest taka sama jak w drugiej połowie. Hipotezy te stają się podstawą do 

formalnej budowy hipotez statystycznych. Weryfikacja tych hipotez z wykorzystaniem testów 

istotności, lub testów permutacyjnych niewątpliwie przybliża Autora do weryfikacji 

ogólniejszej hipotezy badawczej (sformułowanej w zakończeniu a nie we wstępie pracy), lecz 

brakuje tutaj wyraźnego powiązania między tymi kwestiami. 

  

3. Struktura pracy 

Rozprawa obejmuje 209 stron maszynopisu i składa się ze spisu treści (2 strony), spisu 

ważniejszych oznaczeń (1 strona), wstępu (5 stron), czterech rozdziałów (159 stron), 

zakończenia (2 strony) i bibliografii (25 stron). Do pracy dodano również spis ilustracji (3 

strony), spis tabel (3 strony), a także dwa załączniki (I i II – 8 stron)  z opisem 

wykorzystanych w pracy pakietów i procedur w programie R.  

W rozdziale pierwszym (49 stron) zawarto opis wybranych parametrycznych metod 

analizy szeregów czasowych oraz wprowadzono podstawowe pojęcia, definicje i określenia 

wykorzystywane w dalszej części pracy. W tekście znalazły swój opis między innymi: pojęcie 

procesu i szeregu czasowego, główne charakterystyki i modele procesów stochastycznych, 

składowe szeregów czasowych i sposoby ich dekompozycji, metody wyodrębniania 

sezonowości, modele trendu i sezonowości, modele autoregresji i średniej ruchomej 

(ARIMA), sezonowy model SARIMA, model warunkowej wariancji (GARCH), testy 

statystyczne pozwalające na wnioskowanie na temat stacjonarności oraz stabilności 

parametrów, metody wyznaczania prognoz przedziałowych na podstawie założonego 

rozkładu teoretycznego, testy pozwalające na wykrywanie zmian strukturalnych (test Chowa, 

test CUSUM, test Nybloma-Hansena). 

Autor zaznacza, że (s. 12): „zawarte w tym rozdziale metody to tylko wybrane z literatury 

propozycje, które w dalszej części rozprawy posłużyły przede wszystkim jako punkt 

odniesienia w porównaniach skuteczności proponowanych autorskich metod symulacyjnych”. 
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Zdanie to można traktować jako rodzaj klucza, jakim kierował się Doktorant w trakcie doboru 

metod występujących i opisanych w rozdziale 1. 

Rozdział drugi (12 stron) – podobnie do rozdziału pierwszego – ma również charakter 

teoretyczno-poznawczy i jest w całości poświęcony wybranym nieparametrycznym metodom 

analizy szeregów czasowych. Autor zwrócił uwagę głównie na metody bootstrap (w różnych 

konfiguracjach) oraz testy permutacyjne. Algorytmy oparte na metodzie bootstrap, pozwoliły 

na szacowanie rozważanych parametrów czy konstrukcję prognoz przedziałowych natomiast 

testy permutacyjne umożliwiły wnioskowanie na temat parametrów rozważanych funkcji 

trendu. 

Rozdział trzeci (73 strony) jest kontynuacją tematyki wprowadzonej w dwóch 

poprzednich rozdziałach i stanowi prezentację oraz analizę autorskich metod symulacyjnych. 

Rozdział podzielony jest na trzy zasadnicze bloki tematyczne. W pierwszej części Autor 

przedstawia propozycję metod pozwalających na wykrywanie zmian strukturalnych modelu 

ekonometrycznego. Podczas analizy wykorzystano metody wnioskowania oparte na testach 

permutacyjnych, które pozwoliły na identyfikację zmian w modelu liniowym, zmian 

parametrów modelu AR, oraz zmian w modelu warunkowej wariancji. Odrębną grupę 

zagadnień w tej części rozdziału, stanowi analiza możliwości zastosowania testów 

permutacyjnych do monitorowania przebiegów procesów produkcyjnych. Autor posługując 

się odpowiednimi charakterystykami (tj. np. średnia długość przebiegu) prezentuje 

właściwości badanych modeli na tle klasycznych kart kontrolnych Shewharta. Druga część 

rozdziału została poświęcona metodom wyznaczania prognoz przedziałowych dla szeregów 

czasowych z występującymi wahaniami okresowymi. Zastosowano tutaj metodę moving blok 

bootstrap, w oparciu o którą określono końce prognozy przedziałowej jako odpowiednie 

kwantyle statystyki bootstrapowej. W ostatniej części rozdziału poruszona została kwestia 

weryfikacji występowania pierwiastków jednostkowych w okresowych oraz nieokresowych 

szeregach czasowych. Weryfikacji dokonano stosując testy permutacyjne i zmodyfikowane 

testy statystyczne. Na koniec zwrócona została także uwaga na kwestię wykrywania 

nietypowych serii w szeregach z wahaniami okresowymi. Jest to kwestia niezwykle ważna, 

gdyż analiza na bazie szeregów czasowych, w których występują wartości nietypowe, może 

prowadzić do błędnych wniosków lub fałszywych prognoz.  

Stosując metodę symulacji opartą na pakietach programu R, Autor dokonał oceny 

proponowanych metod w stosunku do rozwiązań znanych z cytowanej literatury. Zalety 

proponowanych rozwiązań zostały zaprezentowane również graficznie poprzez np. wykresy 



 6 

krzywych prawdopodobieństwa odrzucenia hipotezy zerowej dla rozważanych statystyk 

testowych, czy też wykresy przedstawiające trafność prognozy dla rozważanych procesów. 

Rozdział czwarty (25 stron) stanowi praktyczny przykład zastosowania proponowanych 

metod do analizy danych ekonomicznych. Autor przedstawił pięć różnych przykładów 

analizy szeregów czasowych. Pierwszy z nich dotyczył analizy wzrostu wypłacanych 

dywidend. Podjęto się tu weryfikacji założeń modelu Gordona-Shapiro, według których 

poziom wypłacanej w przyszłości dywidendy będzie stały, lub będzie wzrastać w stałym 

tempie. Jako dane źródłowe posłużyły notowania spółek indeksu Dow Jones 30. W celu 

weryfikacji założeń modelu Gordona-Shapiro zastosowano autorskie zmodyfikowane testy 

stabilności parametrów strukturalnych modelu, wykorzystujące testy permutacyjne. Drugi z 

przykładów dotyczył wykrywania zmian w cenie ropy naftowej, podczas którego 

wykorzystano ponownie testy permutacyjne umożliwiające identyfikację zmian 

strukturalnych. Kolejny – trzeci – przykład stanowił opis możliwości wykorzystania metody 

bootstrap do wyznaczania prognozy przedziałowej wielkości sprzedaży napojów chłodzących 

znanej marki w jednym z osiedlowych sklepów w Siemianowicach Śląskich. Przykład 

czwarty dotyczył zastosowania prognozy przedziałowej w odniesieniu do notowań 

Towarowej Giełdy Energii S.A. Badano tu skuteczność pokrycia przedziałów prognozy cen i 

wolumenu sprzedaży energii elektrycznej oraz szerokość tych przedziałów. Ostatni – piąty- 

przykład prezentował możliwości zastosowania opisanych metod do identyfikacji 

nietypowych serii w szeregach z wahaniami okresowymi. Badana kwestia dotyczyła 

wyodrębnienia dni o nietypowym obciążeniu połączeniami w Call Centre oraz nietypowych 

cen energii elektrycznej. 

Bibliografia pracy:  Praca zawiera dość obszerny zbiór cytowanych pozycji literatury (237 

pozycji) z czego 176 (ok. 74%) stanowią pozycje w języku angielskim. Wśród literatury 

można znaleźć aż 10 samodzielnych prac Autora oraz 3 prace we współautorstwie 

opublikowane w latach 2013-2017.  Świadczy to o tym, że tematyka, której Autor poświęcił 

rozprawę jest dogłębnie przemyślana i właściwie syntetyzowana. Ponadto należy zaznaczyć, 

że większość prac w bibliografii (148 – ok. 62%) została wydana po 2000 roku. Świadczy to 

o tym, że Autor orientuje się w aktualnym stanie wiedzy na badany temat.  

Pewnym mankamentem pracy, który – według recenzenta – utrudnia weryfikację treści 

rozprawy jest zbyt ogólnikowa forma odwołania w tekście do pozycji literatury z 

pominięciem numerów stron. O ile w przypadku odwołań ogólnych jest to dopuszczalne, o 

tyle w przypadku powoływania się na konkretne formuły, wzory, klasyfikacje lub definicje 

zaczerpnięte z prac składających się z setek stron, wymaga podania numerów stron. Drugim 
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mankamentem – według recenzenta – jest wybiórcze umieszczanie źródeł pod rysunkami, 

diagramami i tabelami. Można się domyślać, że Autor przyjął zasadę (ale o tym nie napisał), 

że wszystko co stanowi jego opracowanie nie wymaga podawania źródła. Wydaje się jednak, 

że dobrym obyczajem w pracach naukowych jest zamieszczanie w opisie źródła informacji 

typu: „opracowanie własne na podstawie …” lub „dane umowne wygenerowane za pomocą 

….”, „dane abstrakcyjne ….” itp. Nie umniejsza to zalet pracy Autora, ale wręcz przeciwnie, 

podkreśla jego wkład własny w opracowanie. Kolejną – dyskusyjną kwestią – może być 

struktura pracy pod względem objętości poszczególnych rozdziałów. Można tu dostrzec 

wyraźną asymetrię objętościową drugiego rozdziału (tylko 12 stron, co stanowi ok. 7% 

zasadniczego tekstu) w stosunku do pozostałych rozdziałów. Może należało rozważyć 

włączenie go do rozdziału pierwszego lub podzielenie pierwszego na dwa rozdziały np. 

Rozdział 1. Formalne podstawy analizy szeregów czasowych i Rozdział 2. Wybrane 

parametryczne i nieparametryczne metody analizy szeregów czasowych. Za obecnym 

podziałem przemawia jednak fakt, że Autor skupił się głównie na symulacyjnej analizie 

nieparametrycznych metod analizy szeregów czasowych, a metody parametryczne posłużyły 

mu głównie do celów porównawczych i do wskazania zalet proponowanych rozwiązań 

autorskich. Rozdziały 3 i 4 stanowią ok. 60% zasadniczego tekstu, co w tym przypadku 

przemawia na korzyść Doktoranta, gdyż jest to część pracy, w której realizowane są 

wyznaczone we wstępie cele poznawcze. 

Mankamentem – dostrzeżonym przez recenzenta – jest również, umieszczenie celu 

analizy na końcu a nie na początku podrozdziału 3.1.2 (zob. np. s. 112). Chyba właściwszą 

konstrukcją byłoby umieszczenie celu badania na początku podrozdziału, a na końcu 

pozostawienie samego wniosku. Niezbyt dobrą praktyką dostrzeżoną w niektórych miejscach 

pracy jest kończenie rozdziału/podrozdziału rysunkiem, tabelą czy wzorem.  

 

4. Strona formalna i edytorska 

Strona formalna pracy nie budzi poważnych zastrzeżeń. Strukturę pracy oceniam jako 

zasadniczo właściwą. Wątpliwości przedstawione w poprzednim punkcie należy traktować 

jako dyskusyjne. Praca jest napisana poprawnym językiem, choć w wielu miejscach Autor nie 

ustrzegł się błędów gramatycznych o charakterze składniowym. Tekst należy uznać za 

dostatecznie przejrzysty i komunikatywny. Pewnym mankamentem jest to, że w niektórych 

fragmentach zdania są nadmiernie złożone, co prowadzi do trudności w zrozumieniu myśli 

Autora. 
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Objętość pracy nie odbiega od przyjętych standardów i jest do zaakceptowania. 

Prezentacja wzorów jest spójna, choć w niektórych przypadkach wymaga dopracowania (np. 

brak objaśnień niektórych symboli). Rozważania teoretyczne i badania empiryczne 

zaprezentowane zostały m.in. w postaci 48 tabel oraz 80 ilustracji (rysunków i wykresów). 

Zdarza się jednak, że do niektórych rysunków brak jest odwołań w tekście (np. rysunki: 3.15, 

3.16). Dostrzeżono także błędy w opisie osi (pionowej/poziomej) niektórych wykresów lub 

brak spójności z wcześniej przyjętymi oznaczeniami. Oto niektóre z nich: 

- s. 99-100, rys. 3.15 i 3.16: wielkość zmiany wartości oczekiwanej oznaczono symbolem ∆a 

podczas gdy w wcześniejszym tekście/tabelach przyjęto oznaczenie ∆b (s. 80) lub ∆m (s. 92);  

- rys. 3.27, oś pionowa: oznaczenie P użyto do oznaczenia szerokości przedziału? – wcześniej 

P oznaczało prawdopodobieństwo odrzucenia hipotezy zerowej;  

- rys. 3.29: tym razem P oznacza wartość syntetycznego wskaźnika?;  

- rys. 3.31-3.36: poprzedni symbol P zamienił się w p, a ϕ w Φ - brak jednolitości oznaczeń;   

- rys. 3.38: opis osi pionowej: zamiast „cena” powinno być chyba „liczba połączeń”. 

Oprócz wymienionych powyżej błędów należy wskazać także inne uchybienia, które 

należałoby poprawić, w przypadku przyszłej publikacji całości lub części opracowania. Są to 

na przykład: 

S. 6, w. 9: „…jakość powinna być zaprojektowana w jak najwcześniejszym etapie …” raczej  

„…na jak najwcześniejszym etapie…” 

S. 7, w. 6: „…decyzji na temat ilości, które powinny być zakupione,…” – ilości czego? 

produktów, surowców? 

S. 8, w. 4: „Idea tych metod oparta jest o wielokrotnie losowanie nie pojedynczych 

obserwacji,…” – chyba „wielokrotne”, 

S. 8, drugi akapit: „W rozprawie skupiono się na charakterystyce znanych z literatury oraz 

autorskich metod analizy szeregów czasowych” – powinno być chyba: „…na znanych z 

literatury metodach oraz na autorskich metodach analizy szeregów czasowych” 

S. 9, akapit pierwszy: „Rozdział drugi zawiera opis wybranych nieparametrycznych metody 

analizy szeregów czasowych.” – zmienić na „..metod analizy…” 

S. 10, w. 7: „…dla szeregów z występująca oraz niewystępującą sezonowością.” - zmienić na: 

„…występującą oraz nie występującą …”  

S. 10, w. 13: „Metoda ta charakteryzowało się jednak pewną wadą…- zmienić na „„Metoda ta 

charakteryzowała się …” 
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S. 13, w 2: „Przedmiotem analizy szeregów czasowych jest badanie i identyfikowanie 

zależności jakim podlegają tak, aby możliwe było wykorzystanie tych informacji do poznania 

dynamiki analizowanych zjawisk oraz do przewidywania ich wartości w przyszłości.” – może 

lepiej „… jakim one podlegają…” 

S. 15, w. 6 od dołu „Wyróżnić można stacjonarność w węższym sensie – stacjonarność ścisłą 

i stacjonarność w sensie szerszym stacjonarnością słabą.” – zmienić końcówkę wyrazu na 

:..stacjonarność  słabą” 

S. 16. Brak jednorodności w stylu oznaczeń (czcionki) kowariancji – raz jest Cov  (wiersz 9) 

a dalej we wzorze 1.7 Cov (italic). 

S. 16, wzór (1.7): funkcję kowariancyjną oznaczono symbolem „K”, podczas gdy w tekście w 

poprzednim akapicie symbolem „k”. 

S. 22, wzór (1.18): w opisie należałoby dodać do nazwy „przyrosty absolutne” – „przyrosty 

absolutne łańcuchowe”. 

S. 23, wzór 1.22: w opisie nad wzorem w nazwie „przyrosty łańcuchowe” wstawiłbym 

„przyrosty względne łańcuchowe”. 

S. 23, ostatni wiersz: ”Istota tych metod jest różna, w części z nich by przeprowadzić 

estymację dzieli się próbę na kilka podprób (najczęściej 2 lub 3) względem jednej ze 

zmiennych.” – zdanie należałoby przebudować lub podzielić na dwa. 

S. 24, w. 8: „Metoda ta jest rozważana w różnych ujęciach i po wielu modyfikacjach: ..” – 

może „..w wielu”?    

S. 27, akapit 1 w p. 1.4.2: powtórzenia wyrazu „kilka”. 

S. 31 w. 13 od dołu: „Przyjmuje się szereg reszt odzwierciedla niedeterministyczną część 

procesu…”  - powinno być „Przyjmuje się, że szereg…”. 

S. 31 w. 11 od dołu: jest „... składka losowego” ma być „składnika losowego”. 

S. 33 akapit 2: „Holt (1957) rozwinął prosty model wyrównywania wykładniczego na 

wypadek występowania trendu liniowego tworząc prosty model Holta.” – skrót myślowy z 

niewłaściwym określeniem „wypadek”? Czy Holt nazwał ten model modelem Holta? 

S. 33, wzór (1.58): brak zdefiniowanego symbolu „h”. 

S. 33: w opisie do wzorów (1.59)-(1.62) zdefiniowano symbol +

mh  który w nich nie 

występuje. 

S. 34, wzory (1.63)-(1.65): brak definicji symboli: dt i ct. 

S. 34, w. 6 od dołu: jest „Analizowane zjawiska bardzo często charakteryzują się wahaniami 

sezonowym.” – powinno być „wahaniami sezonowymi”.  
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S. 34, p. 1.6: pisząc o modelach autoregresji AR(p) i średniej ruchomej MA(q) dopiero dwie 

strony dalej pojawia się objaśnienie, że p i q oznaczają rząd opóźnienia. 

S. 35, opis nad wzorem (1.66): y chyba było opisane wzorem (1.9) a nie (1.5). 

S. 36, wzór (1.70): użyto symboli ϕk.k (z kropką), a w opisie ϕk,k (z przecinkiem). 

S. 37, w. 8: „Dla przykładowego procesu zobrazowano także postaci funkcji autokorelacji i 

autokorelacji cząstkowych.” – może lepiej „postać” lub „postacie”. 

S. 37, wiersz nad wzorem (1.78): powtórzenie słowa „czyli”. 

S. 40, akapit 1: „Proces MA(q) jest o tyle szczególny, o ile w przeciwieństwie do ogólnego 

procesu liniowego, w którym szereg czasowy jest realizacją liniowej kombinacji 

nieskończonej liczby składników, o tyle w tym przypadku mówi się tylko o q pierwszych 

składnikach.”. Zdanie w obecnej postaci jest stylistycznie nieczytelne i chyba wymaga 

przebudowy. 

S. 42, w. 4 od dołu: „Wspomniane modele nazywa się zatem modelami zintegrowanym 

odpowiednio: autoregresji, średniej ruchomej oraz autoregresji i średniej ruchomej.” – chyba 

„zintegrowanymi”? 

S. 43, nad wzorem (1.88): zbyteczny „:”. 

S. 44, w. 3: „Hipoteza zerowa dla testów stacjonarności głosi o braku stacjonarności 

rozważanego szeregu czasowego” – chyba „brak”. 

S. 45, wiersz pod wzorem 1.91: „Im większa liczba parametrów modelu (1.89), tym 

wartości krytyczne niższe.” – lepiej napisać: „Im większa jest liczba parametrów modelu 

(1.89), tym wartości krytyczne są niższe”. 

S. 45, przedostatni akapit: „Testowanie pierwiastka jednostkowego sprowadza się do badania 

szeregowej niezależności w szereg utworzonego poprzez obliczenie przyrostów.” - należy 

zmienić na „w szeregu utworzonym”. 

S. 50, w 3: jest „… jak na przykład modelu SARIMA” – raczej powinno być „... jak na 

przykład w modelu SARIMA”. 

S. 51, wzór (1.104): brak spacji w opisie pomiędzy 0 i ai. 

S. 53, ostatni akapit: brak spacji po symbolu lmax. 

S. 54, wzór (1.108): Brak wyjaśnienia oznaczenia var(en(t)). W rozprawie podano, że źródłem 

wzoru (1.108) jest (Brockwell i Davis, 1987), natomiast w pracy (Kończak, Miłek, 2014) jako 

źródło podano (Box, Jenkins, 1983). Brak podania numerów stron źródła utrudnia 

sprawdzenie poprawności zapisu. 

S. 55, opis do wzoru (1.109): symbol s – jest ( tt yy ˆ
− ) ma być: ( tt yy ˆ− ). 
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S. 57, wiersz nad wzorem (1.112): „Wówczas stosowany jest z wykorzystaniem modelu:” – 

nie wiadomo co jest stosowane? 

S. 59, wzór (1.114): brak zgodności zapisu symboli we wzorze i w opisie pod wzorem: 

wektor obserwacji i wektor parametrów powinno się oznaczać xt i ββββt a nie xt i βt. 

S. 64, w. 4 od dołu: „Zastosowanie takiego podejścia jest jednak możliwe jest tylko przy 

odpowiedniej specyfikacji modelu”  - zbyteczne „jest”. 

S. 65, ostatni wiersz: brak roku wydania pozycji „Künsch i Carlstein” – 1986 r.?  

S. 91, rys. 3.12: brak legendy symboli linii kontrolnych (GLK, DLK, GLO, DLO, LC). Opis 

pojawia się dopiero przy omówieniu rys. 3.13. 

S. 102, w. 5: „Dla niewielkich zmian najmniejsza wariancją charakteryzują się wcześnie 

wspomniane metody…” – powinno być raczej: „… najmniejszą wariancją 

charakteryzują się wcześniej wspomniane metody”. 

S. 103, wzór (3.10): brak opisu symboli tt yy &&& , . 

S. 104, wzór (3.12): brak „kwadratu” pod pierwiastkiem w odległości Euklidesa? 

S. 105, druga linia pod wzorem (3.14): „Rysunek” ma być z małej litery. 

S. 107, opis do wzoru (3.17): estymatory autokorelacji dla szeregu prawidłowego i 

zaburzonego zostały opisane przez identyczne wzory. W oznaczeniach drugiego wzoru może 

należałoby wprowadzić dodatkowe oznaczenie dla yt i yt+1 np. „*” w indeksie górnym.     

S. 109, w. 4 od dołu: słowo „Rysunek” powinno być z małej litery. 

S. 112, akapit 1: powtórzenia „celem”, „w tym celu”. 

S. 112, paragraf 3.1.3: przy powołaniu na wzór (1.105) podaje się parametr α1 podczas, gdy 

we wzorze był parametr a1. 

S. 113: występują dwa wzory statystyk, którym nie nadano numerów. 

S. 113, ostatni akapit: „Rysunek 3.24 przedstawia przykładowe szeregi czasowe 

wygenerowanie przy zastosowaniu różnych kombinacji parametrów modelu” – zamienić na 

„wygenerowane”. 

S. 149, w. 7: „W tym celu wykorzystano notowania cen ropy naftowej z kilku tygodniu 2015 

roku.”  - ma być „tygodni”. 

S. 163, w. 1: brak kropki po symbolu α,ˆ
ty . 

S. 166, w. 1 pod rysunkiem: „…w związku z tym analizie uwzględniono notowania tylko z 

dni roboczych…” – powinno być „…w związku z tym w analizie…” 
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S. 172, w. 12 od dołu: „W wielu przypadkach tworzone są tygodniowe harmonogramy czasy 

pracy pracowników bazujące na prognozach ilości połączeń oraz przeciętnego czasu 

rozmowy.”  - raczej powinno być: „… czasu pracy … liczby połączeń…”. 

S. 180 i 181 pozycja [34] i [51] literatury: brak symbolu „pp.” przed numerami stron. 

 

4. Ocena ogólna i wniosek końcowy 

Podsumowując sformułowane w recenzji uwagi należy stwierdzić, że przedstawiona 

rozprawa doktorska poświęcona została ważnym problemom ekonomiczno-statystycznym. 

Przedstawia ona aktualne problemy dotyczące postępowania w trakcie analizy i oceny 

procesów stochastycznych. Wpisuje się ona w nurt opracowań poświęconych zagadnieniom 

wykorzystania komputerowej symulacji do analizy i oceny szeregów czasowych. 

Cel główny oraz cele szczegółowe zostały jasno sformułowane i – w trakcie postępowania 

badawczego – osiągnięte.  

W opinii recenzenta do najważniejszych osiągnięć Doktoranta należy zaliczyć: 

1) Krytyczną a zarazem konstruktywną analizę znanych z literatury parametrycznych i 

nieparametrycznych metod analizy szeregów czasowych,  

2) Bardzo dobrą znajomość literatury przedmiotu, z zakresu analizy szeregów czasowych, 

3) Wcześniejsze publikacje Autora dotyczące badanego tematu (13 prac), 

4) Umiejętność zastosowania istniejących narzędzi komputerowych (pakiety programu R) 

oraz budowa własnych algorytmów w programie R, które zostały wykorzystane w trakcie 

prowadzonych analiz, 

5) Zdolność prowadzenia analizy porównawczej i właściwego wyciągania wniosków na temat 

proponowanych autorskich rozwiązań, 

6) Implementacja autorskich rozwiązań i testów, 

7) Przedstawienie możliwości zastosowania proponowanych rozwiązań do analizy 

rzeczywistych procesów gospodarczych. 

 

Ocena stopnia oryginalności rozwiązania problemu naukowego 

Biorąc pod uwagę wymienione powyżej najważniejsze – według recenzenta – osiągnięcia 

Doktoranta można stwierdzić, że recenzowana rozprawa doktorska zawiera oryginalne 

autorskie rozwiązania problemu naukowego. 
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Ocena ogólnej wiedzy teoretycznej kandydata w dyscyplinie naukowej ekonomia 

Autor rozprawy swobodnie porusza się w problematyce związanej z różnymi problemami 

ekonomicznymi (np. problem analizy wypłacanych dywidend, problem oceny jakości 

produktu, problem prognozy ceny i wolumenu energii elektrycznej, problem prognozy  

sprzedaży w logistyce itp.). 

 

Ocena umiejętności samodzielnego prowadzenia pracy naukowej przez kandydata 

Na podstawie recenzowanej pracy można stwierdzić, że Doktorant posiada umiejętność 

samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. W opinii recenzenta zaangażowanie oraz 

wysiłek podjęty przez Doktoranta przyczyniły się do wzbogacenia wiedzy w zakresie analizy 

szeregów czasowych z wykorzystaniem symulacji komputerowej. 

 

 Stwierdzam, że recenzowana praca spełnia wymogi stawiane rozprawom doktorskim, 

wyrażone w Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2014 r., poz. 1852 z późn. zm.). Tym samym 

wnoszę o dopuszczenie jej do publicznej obrony.  

 

 

   

 

 

     ------------------------------------------------------ 

Michał Major 


