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Asymptotické rozdělení vhodně normovaných částečných součtů náhodných veličin je jedním z nejvíce
studovaných vlastností náhodných posloupností v teorii pravděpodobnosti s četnými aplikacemi.

Typickým atraktorem rozdělení částečných součtů náhodných posloupností v klasických centrálních
limitních větách je normální rozdělení. Tato tvrzení v podstatě říkají, že za předpokladu nezávislosti
uvažovaných náhodných veličin, vhodně normované částečné součty konvergují v distribuci k stan-
dardní gaussovské náhodné veličině, pokud, volně řečeno, platí, že příspěvek jedné náhodné veličiny
k součtu je malý v porovnání s celkovou hodnotou tohoto součtu.

Případem, kdy uvažovaná náhodná posloupnost nesestává z nezávislých náhodných veličin se jako
jeden z prvních zabýval M. Rosenblatt. Konkrétně píše (viz str. 43 článku [17] v referencích předložené
práce), že

„All general central limit theorems for dependent random variables formalize in some
sense a heuristic notion of A. Markoff to the effect that one expects a central limit theorem
to hold for X1, X2, . . ., if the random variables behave more like independent random
variables the farther they are separated (assuming that appropriate moments exist).“

Na základě této myšlenky poté M. Rosenblatt zavádí pojem silně mixující posloupnosti (v současné
době v literatuře známé také jako α-mixující) pro něž dokazuje centrální limitní větu. Jak ovšem
Rosenblatt ukázal ve své navazující práci (článek [1] v referencích předložené práce), je relativně
snadné zkonstruovat příklad posloupnosti, která není α-mixující a která má tzv. dlouhou paměť.
Rosenblatt ukázal, že částečné součty této posloupnosti konvergují v distribuci k náhodné veličině,
jejíž rozdělení není gaussovské a které je nyní známé jako Rosenblattovo rozdělení. Tento výsledek
vedl v následujících letech k objevu tzv. Rosenblattova procesu, který je v jistém smyslu nejbližší
negaussovský náhodný proces regulárnímu frakcionálnímu Brownovu pohybu a který je v současné
době předmětem aktivního výzkumu na poli stochastické analýzy.

Boris Kiška v předložené práci podal přehled limitních vět pro součty nezávislých náhodných veličin
(klasická, Lyapunova i Linebergova centrální limitní věta) i pro součty závislých náhodných veličin
(centrální limitní věta pro stacionární α-mixující posloupnosti, Dobrushinova-Majórova necentrální
limitní věta). K těmto větám uvedl příklady a protipříklady, které, dle mého názoru, velmi pěkně
doplňují uvedená tvrzení a zadání práce tedy splnil. Mnohé z těchto příkladů vyžadovaly netriviální
argumenty a i když je práce kompilačního charakteru, tématem patří spíše k obtížnějším. Student
pracoval dosti samostatně a prokázal schopnost jasně a srozumitelně formulovat matematický text.
Předložená práce tedy podle mého názoru splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci.
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