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Předložená disertační práce se zabývá lineárními stochastickými parciálními diferenciálními rovnicemi,
v nichž je aditivní šum dán cylindrickým Brownovým pohybem v separabilním Hilbertově prostoru.
Hlavní pozornost je věnována odhadování dvou neznámých parametrů. Je navrženo několik způsobů kon-
strukce odhadů založených na metodě minimálního kontrastu a jsou zkoumány jejich teoretické asympto-
tické vlastnosti (silná konzistence, asymptotická normalita). Výsledky jsou aplikovány na vlnovou rovnici
s gaussovským šumem a je provedeno numerické srovnání jednotlivých odhadů. Obdržené limitní věty
hrají důležitou roli pro statistické aplikace, protože například umožňují sestavení asymptotických inter-
valů spolehlivosti.

Práce je logicky rozdělená do čtyř kapitol a tří dodatků. V úvodu a v první kapitole je čtenář sezná-
men s problémem. Podkapitola 1.2 obsahuje první vlastní výsledky, jsou zde spočteny tvary silně spojité
semigrupy generované operátorem v driftové části rovnice a tvary kovariančního operátoru invariantní
míry. Hlavní nové teoretické výsledky jsou obsaženy ve druhé a třetí kapitole. Ve druhé kapitole je do-
kázána asymptotická normalita dvou typů odhadů. Tyto výsledky byly publikovány v impaktovaném
časopise Applied Mathematics and Optimization. Ve třetí kapitole jsou zkoumány odhady založené na
pozorovacím okně. Autor opět dokazuje jejich asymptotickou normalitu. Idea důkazu je podobná jako
v předchozí kapitole, vyžaduje však více techničtějších výpočtů. V tomto případě se předpokládá di-
agonální tvar kovariančního operátoru. Výsledky jsou sepsány do odborného článku, který je zaslaný
k publikaci do impaktovaného časopisu Stochastic Analysis and Applications. Čtvrtá kapitola přináší
výsledky simulačních experimentů. Kvalita jednotlivých odhadů je porovnána z hlediska vychýlení, va-
riability a relativní chyby. V dodatcích jsou shrnuty potřebné poznatky, kterých se v práci využívá
(Hilbertovy–Schmidtovy operátory, silně spojité semigrupy), a je zde uveden kód použitý pro simulace
v prostředí R.

Práce je napsaná srozumitelně a velmi pečlivě. Zkoumané téma v oblasti statistické inference pro
stochastické parciální diferenciální rovnice je aktuální a autor v něm dosáhl zajímavých výsledků. O tom
svědčí i fakt, že byly přijaty nebo jsou zaslány k publikaci v uznávaných mezinárodních časopisech. Po
odborné stránce je práce na velmi dobré úrovni. Obsahuje řadu netriviálních výpočtů. Na pár místech
by se ještě možná daly některé kroky odvození podrobněji vysvětlit či rozepsat.

K obsahu práce mám následující konkrétní připomínky a dotazy:

1. Vzhledem k rozsahu práce je v ní jen malý počet překlepů (např. v (2.2) chybějící horní indexy u µ∞,
před důsledkem 3.2 chybné množiny pro z1 a z2, v (3.8) chybějící integrál, chyby v horních mezích na
straně 49).

2. Důkaz asymptotické normality se opírá o centrální limitní větu pro martingaly. Bylo by vhodné někde
v úvodu nebo dodatku uvést její znění s příslušnými předpoklady. Odtud by pak bylo jasnější, jak se
přesně aplikuje a proč jsou předpoklady splněny. Na straně 36 se pouze uvádí odkaz na článek [22], ve
kterém je sice dokazována asymptotická normalita jistého odhadu, ale není ihned vidět, jak se tento
výsledek dá využít v situaci zkoumané v této disertační práci.

3. Na straně 50 je operátor E vyjádřen pomocí E1, E2, E3 a E4, které nejsou nijak vysvětleny. Použité
značení navíc není vhodné vzhledem k předchozí definici Ek.

4. Na straně 89 je zmíněno, že simulace byly zkoušeny pro různá nastavení. V práci se dala zmínit
krátká diskuse vlivu jednotlivých vstupních parametrů na obdržené výsledky. Zajímavá by mohla být
informace o chování odhadů pro menší T , pro které ještě asymptotika nemusí fungovat. Byla pro situaci
popsanou v podkapitole 4.1 zkoušena i volba nediagonálního operátoru Q, pro kterou jsou v kapitole
2 odvozeny teoretické limitní věty?
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5. Formální zpracování práce je kvalitní. Z typografických nedostatků bych zmínil způsob psaní uvozovek
a nerozlišování rozdílu mezi spojovníkem a pomlčkou. Po jazykové stránce je práce na velmi dobré
úrovni, je psaná slušnou angličtinou.

Uvedené připomínky nejsou nijak zásadní a nemají vliv na kladné hodnocení práce. Josef Janák
bezesporu prokázal schopnost samostatné tvořivé práce. Předložená disertační práce splňuje požadavky
standardně kladené na disertační práci v daném oboru.
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