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Petr Kučera: Momentové metody odhadu parametrů časoprostorových shlukových bodových 

procesů 

 

Diplomová práce je zaměřena na statistiku bodových procesů v Eukleidovském prostoru a v čase. Jde 

především o odhady parametrů s pomocí složené a Palmovy věrohodnosti a jejich srovnání s 

metodou minimálního kontrastu. V literatuře byly nejprve tyto metody zkoumány v prostoru, 

postupně dochází k (přímočarému) zobecnění na časoprostorové procesy, na němž se podílí i 

předložená práce. 

      Téma práce je tedy velmi aktuální a také široké, od definice modelů, prostorových a 

časoprostorových, přes popis statistických metod, odvození asymptotických vlastností odhadů, až 

k simulacím, které demonstrují užití studovaných metod prostorové statistiky  na data. To je jistě 

předností práce, stejně jako uspořádání textu a plynulý podrobný výklad, který se dobře čte. Rovněž 

jsem nenalezl matematické chyby. Počet překlepů je únosný. V závěrečné části autor přiznává, že 

některé odhady pomocí Palmovy věrohodnosti nevycházejí v simulační studii dobře, a snaží se hledat 

příčiny. 

      Své připomínky k tomu, jak by se práce dala ještě vylepšit, začínám jednotností stylu psaní 

diplomové práce. Když se v první kapitole  číslují definice a věty, tak i v druhé kapitole by měly být 

klíčové pojmy složená a Palmova věrohodnost zavedeny v definici, i když ve statistických článcích, o 

které se uchazeč opírá, tomu tak není.  

     Další poznámky po stránkách: 

Str.5, ř.-13 (13. zdola) zde se zavádí restrikce míry na množinu všech n-tic navzájem různých bodů, ale 

taková míra je pak v definici 5 uvažována na všech borelovských množinách. 

Str.6, věta 1, pojem jednoduchý proces nebyl zaveden. Obecně není řečeno, zda se v celé práci 

pracuje jen s jednoduchými bodovými procesy.  

Str.10, ř.15: Poissonovo rozdělení se vztahuje k náhodné veličině, zde lépe „rozdělení Poissonova 

procesu“.   

Str.13, ř.-1: zde r je skalár.    

Str.15, ř.17: „parametry lze od sebe jednoznačně oddělit“, není řečeno v jakém smyslu. 

Str.22: pojem „interakční rozsah procesu“ je intuitivní, není přesně definován (ani v citované 

literatuře).  

      Ke kapitole 6 se nabízí otázka ohledně předpokladů vět o asymptotických vlastnostech odhadů, 

jejich počet je velký a není na první pohled jasné, zda mohou být všechny současně splněny v nějaké 

rozumné situaci. Mohl by k tomu uchazeč u obhajoby něco říci (jedná se o věty 4 a 6)? 

      K numerické části (kap. 7) poznamenávám, že když je práce v českém jazyce, má se používat 

desetinná čárka místo tečky. 

      Autor má rezervy v citování literatury v závěrečném seznamu. Jména Cox, Neymann-Scott jsou 

několikrát uvedena s malými písmeny. U kapitoly knihy autorů Beneš a kol. není uveden editor celého 

díla (In: Schmidt V. Ed.), pořadí jednotlivých položek citace je prohozené a závěr zmatený. Nesprávná 

je též citace článku Tanaka a kol. (nikoliv Tanka), článek vyšel v roce 2008, 50, 43-57. 

     Celkově konstatuji, že dílo Petra Kučery splňuje požadavky kladené na diplomovou práci na MFF 

UK a doporučuji jej přijmout k obhajobě. 
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