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SHRNUTÍ OBSAHU PRÁCE 

V práci je definován frakcionální Poissonův proces (FPP) a jsou odvozeny některé jeho 

základní vlastnosti. Je rovněž zaveden a připomenut základní technický aparát, který je 

k tomu potřebný (frakcionální kalkulus, Laplaceova transformace). Jsou rovněž 

provedeny simulace trajektorií FPP pro různé volby parametrů. 

CELKOVÉ HODNOCENÍ PRÁCE 

Téma práce. Téma je na bakalářskou práci vcelku náročnější a domnívám se, že je 

zpracováno na přiměřeně slušné úrovni.   

Vlastní příspěvek. Za tento je možno považovat podrobné rozpracování některých 

důkazů (především Vět 8-11), které samy o sobě sice nejsou novými výsledky, ale jejich 

prezentace v dostupné literatuře je velmi schematické. 

Matematická úroveň. Práce je napsaná solidně a dobře se čte. Důkazy výše 

uvedených vět jsou pracné a místy velmi technické. Fakt, že je autorka dokázala 

podrobně a srozumiteně rozpracovat na úrovni bakalářské práce, hodnotím velmi 

vysoko. Výklad jako celek místy nese  známky nepřesnosti nebo vágnosti. Některé 

konkrétní připomínky uvádím níže. 

 

PŘIPOMÍNKY A OTÁZKY 

1.Je-li řeč o operátorech, měl by být specifikován aspoň jejich definiční obor (týká se 

operátoru frakcionální derivace v Def. 4 a vlastně i Laplaceovy transformace). 

2. Exponenciální řád c není určen k dané funkci jednoznačně. Vztah (1.2) by tedy měl 

být trochu upřesněn, kde vlastně uvedená rovnost platí? 

3. „Předpoklady věty Fubini-Tonelli“ opravdu není hezky česky. 

4. Mělo by být aspoň zmíněno, že FPP,  zavedený v Definici 11, opravdu existuje. 

Následující Věta 8 to neřeší, je to věta typu „existuje-li  FPP z Definice 11, pak musí mít 

taková jednorozměrná rozdělení“.  



5. Ve Větě 9, ve značení frakcionální derivace, je patrně přehozený horní a dolní index 

oproti výše zavedenému značení. 

6. Funkce B ve Větě 11 by měla být zavedena.  

7. Co se týče simulací, větě „ se snižující se hodnotou parametru \beta dochází k tomu, 

že časové intervaly mezi událostmi nabývají pouze velmi malých nebo naopak velmi 

velkých hodnot“ opravdu nerozumím. 

 

ZÁVĚR.  

Práci považuji za velmi dobrou a doporučuji ji uznat jako bakalářskou. 
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