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Úkolem bakalářské práce bylo seznámit se se základními postupy odhadu parametru 

v driftu lineární stochastické diferenciální rovnice, jejímž řešením je tzv. Ornsteinův-

Uhlenbeckův proces (OU proces) a ověřit teoretické výsledky na simulovaných 

datech. 

Autorka se zaměřila na dva základní metody odhadu v uvedeném případě, a to 

odhad metodou nejmenších čtverců (MSE) a metodou momentů (MCE).  Práci 

rozdělila do čtyř kapitol, z nichž v první jsou připomenuty základní pojmy a některá 

tvrzení ze stochastické analýzy (definice stochastického integrálu, OU proces), ve 

druhé heuristicky odvozeny obě zmíněné metody, třetí je věnována simulaci OU 

procesu a čtvrtá výsledkům simulací při různých nastaveních parametrů úlohy a jejich 

interpretaci. 

Práce neobsahuje žádný vlastní teoretický přínos, těžiště výsledků je jednoznačně 

simulační části  a v tomto ohledu je určitě přínosná a zajímavá. Obzvláště pro 

matematiky a inženýry, zabývajícími modelováním reálných procesů, by mohly být 

výsledky simulací poměrně poučné.  Práci tedy hodnotím velmi dobře a domnívám 

se, že daný úkol splnila. 

Pokud jde o hodnocení jednotlivých částí, k teoretické části nemám zásadní 

připomínky (některé námitky byly vzaty v úvahu před odevzdáním finální verze 

práce). Tato část však mohla být přece jen poněkud obsáhlejší, zejména co se týče 

definice a základních vlastností OU procesu. Například o silném zákonu velkých 

čísel, který je potřebný ve výsledcích o estimátorech. V kapitole je poněkud nejasná 

počáteční podmínka uvažovaného procesu - kdy se bere v úvahu jen stacionární a 

kdy je počáteční hodnota libovolná. Každopádně, v simulační části se uvažují i 

nestacionární procesy.  

V části věnované simulacím by bylo vhodné některé interpretační poznámky 

doprovodit odkazy na příslušné vzorce a případně jim poskytnout přesnější 

matematický základ.  Autorčiny úvahy jsou podle mého názoru v podstatě správné a 

je vidět, že modelu dobře rozumí. Některé poznámky jsou ale nejasné a v podstatě 

nejednoznačné. Během obhajoby by autorka mohla odpovědět na dvě otázky: 

1. Vysvětlit "rekurentní" formuli (3.1) pro simulaci trajektorií. 

2. Vysvětlit svou argumentaci na str. 15 (proč je v daném případě MCE horší než 

MSE). Není pravda, že MCE předpokládá stacionaritu procesu. V práci ji autorka (v 

teoretické části) skutečně předpokládá, avšak Věta 7 platí i v nestacionárním 

případě, protože trajektorie stacionárního a nestacionárního řešení k sobě konvergují 

exponenciálně rychle. Zde by bylo dobré argumentaci zpřesnit. 



Práce je psána pěknou angličtinou, formálně je v pořádku a bibliografie je 

odpovídající. V úvodu mohla snad být lépe popsána struktura práce, pro snadnější 

orientaci čtenáře. 

Celkově se  jedná o práci se zajímavým přínosem,  a doporučuji ji uznat jako 

bakalářskou. 
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