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Tématem předložené práce jsou slabá řešení semilineárních stochastických diferenciálních rovnic s
aditivním šumem v Hilbertových prostorech, tj. rovnic typu

dXt = [AXt + F (Xt)]dt+ ΦdBt,

kde A je generátor silně spojité semigrupy omezených lineárních operátorů na uvažovaném Hilbertově
prostoru V , F : V → V je nelineární operátor a Φ : V → V je injektivní spojitý lineární operátor
splňující F (V ) ⊂ Φ(V ). Uvažovaný, potenciálně nekonečně rozměrný (cylindrický), šum B je Gauss-
Volterrova typu a v práci se předpokládá, že je regulární. U Liouvilleova frakcionálního Brownova
pohybu, který je hlavním příkladem takového šumu, tento předpoklad znamená, že je uvažován Hurstův
parametr H v intervalu (1/2, 1).

Hlavními výsledky předložené práce je zobecnění klasické Grisanovovy věty pro cylindrické Gauss-
Volterrovy procesy (Theorem 17), její užití k nalezení postačujících podmínek pro existenci slabého
řešení výše uvedené rovnice (Theorem 18), postačující podmínky pro jednoznačnost takového řešení
v distribuci (Theorem 19) a zjednodušení těchto podmínek pro případ, kdy řídícím šumem je již
zmíněný Liouvilleův frakcionální Brownův pohyb (Theorem 20). Jako konkrétní příklad je uvedena
jednorozměrná reakčně-difúzní rovnice na omezené oblasti.

Dle mého názoru, je téma práce náročnější vzhledem k funkcionálně-analytickému aparátu, který
musel student zvládnout, a Daniel Kršek jej zpracoval v souladu se zadáním. Výše uvedené hlavní
výsledky (zejména jejich aplikace na případ Liouvilleova frakcionálního Brownova pohybu) se zdají být
v pořádku a domnívám se, že jsou zajímavé a nové. Práce je napsaná pečlivě, překlepů a nejasností
obsahuje jen velmi málo. Veškeré symboly jsou včas zavedeny (a jejich seznam lze nalézt na začátku
práce), literatura je řádně citována a i přesto, že mnohé výpočty jsou relativně technické, je práce
dobře čitelná. Připomínky a otázky k práci uvádím níže.

Připomínka:

• Thereom 20 (a podobně Theorem 21 a předpoklad (4.8)): Předpoklad lineárního růstu G se zdá
nadbytečný (předpokládá se hölderovskost).

Otázky:

• Remark (str. 13): Druhá část této poznámky je poněkud nejasná.

– Jaké tvrzení se přesně myslí výrazem „the converse“?
– Existuje příklad k tvrzení „There might be a Gaussian Volterra process which is not of the

form (2.2).“?
– Co je b v této části? (Zde b již není definován výrazem (2.2).)

• Theorem 20: Použití Girsanovovy věty ke konstrukci slabého řešení v mnoha případech dovolí
slabší předpoklady na koeficienty uvažované rovnice. Theorem 20 ale předpokládá hölderovskost
G. To v případě, kdy Φ = I, znamená hölderovskost F , což je relativně silný předpoklad.

– Nešlo by za tohoto předpokladu využít klasických argumentů pro důkaz existence řešení v
„mild“ tvaru podle Defnition 15 (mj. na původním pravděpodobnostním prostoru)?

– Existuje příklad, kdy by předpoklad hölderovskosti G dovolil slabší předpoklady na F?

Závěr: Práci považuji za výbornou a doporučuji ji uznat jako práci diplomovou.
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