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Bezprostředním cílem disertační práce byl odhad parametrů
ve lineárních stochastických evolučních rovnicích druhého řádu
v čase. Příkladem takových rovnic jsou především lineární
stochastické vlnové rovnice a rovnice nosníku (beam equa-
tions), které se do abstraktní podoby v Hilbertově prostoru
přepisují obdobným způsobem. Na této úrovni obecnosti také
autor pracuje.

Historie identifikace parametrů ve stochastických evolučních
rovnicích je významně neprázdná, její dosavadní výsledky se
však dají využít ve výše uvedeném problému jen z malé části.
Jsou-li totiž rovnice lineární, pak parametr v nich bývá zabu-
dován rovněž lineárním nebo afinním způsobem. To se dobře
hodí např. pro stochastickou rovnici vedení tepla, nikoli však
vlnovou, kde po standardním přepisu do energetického pros-
toru jsou parametry zabudovány určitým speciálním způ-
sobem. Existují rovněž výsledky pro rovnice semilineární,
tam jsou však předpoklady formulovány velmi obecně a v
tomto případě by se velmi těžko ověřovaly.

J. Janák se v práci zabývá odhadem dvou parametrů, které
např. v případě vlnové rovnice mají význam koeficientů tlu-
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mení a rychlosti šíření vlny. Odvozuje několik druhů odhadů,
založených na metodě minimálního kontrastu, dokazuje pro
ně silnou konzistenci a asymptotickou normalitu a v něk-
terých případech je také porovnává mezi sebou. Dostupné
pozorování se předpokládá buď úplné, nebo je pozorován
průmět řešení do nějakého podprostoru stavového prostoru,
typicky by mohlo jít o pozorování některých souřednic pro-
cesu, nebo pozorování skrz „okno“ kdy máme informaci o
řešení pouze v části jeho domainu. Důkazy zejména asymp-
totické normality jsou technicky velmi netriviální, spočívají
v použití Itoovy formule na konečně-rozměrnou aproximaci
řešení a vhodnou funkci (kterou je třeba najít) a posléze se
použije SZVČ a CLV pro martingaly.

Jádrem práce je druhá a třetí kapitola.Ve druhé kapi-
tole se předpokládá úplné pozorování a autor navrhuje dva
různé odhady vektoru parametrů: První je „standardní“ , za-
ložený na invertování funkce závislosti stopy kovariance in-
variantní míry na parametrech (tak se to dělalo dříve v pří-
padě parabolických rovnic), druhý „alternativní“ je speci-
fický pro danou rovnici a je podle mého názoru vlastním
objevem autora. Nabízí možnost odhadnout každý ze dvou
parametrů bez znalosti druhého. Autor oba odhady srovnává
a je zajímavé, že tento alternativní odhad dává lepší výsledky
než standardní, srovnají-li se limitní rozptyly normované chyby
odhadu. Tato část práce byla publikována v časopise Applied
Math. Optim.

Třetí kapitola se zabývá neúplným pozorováním řešení v
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„pozorovacím okně“ . Zde se nabízí řada možností, ale analýza
je ještě mnohem složitější. Opět je navrženo několik druhů
odhadů a ty jsou různým způsobem srovnávány (lze např.
použít pouze fázové vychýlení nebo rychlost vlny). Autor
diskutuje tyto výsledky a a srovnává je pomocí limitního
rozptylu. Některé výsledky působí poměrně překvapivě, např.
lépe vychází odhad založený na současném odhadování obou
parametrů přes dvě navržené souřednice, než odhadování jed-
noho parametru z jednoho okna při přesné znalosti druhého.
Tato část práce byla rovněž sepsána ve formě článku, který
byl zaslán k publikaci.

Ve čtvrté kapitole jsou dosažené teoretické výsledky ilus-
trovány na poměrně obsáhlých simulacích, kde jsou mj. předve-
deny i výše zmíněné závěry o kvalitativním srovnání různých
srovnatelných odhadů (oba výše zmíněné články obsahují
také příslušné výsledky simulací z této části).

Kolega Janák postupoval při práci na disertaci samostatně
a vnesl do uvedených výsledků řadu zajímavých nápadů, jak
bylo popsáno výše. O svých výsledcích obsažených v dis-
ertaci referoval na některých konferencích a školách v ČR
i v zahraničí.

Doporučuji předloženou disertační práci Josefa Janáka k
obhajobě.

V Praze, 1.9.2018
Bohdan Maslowski
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