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Předložená disertační práce pojednává o metodách odhadu kovarianční matice (nebo její inverze) velké
dimenze v porovnání s rozsahem výběru. Pozornost je věnována konkrétním parametrickým modelům pro
kovarianční matici a odhadům jejich parametrů metodou maximální věrohodnosti (MLE) nebo metodou
minimalizace vzdálenosti skórových funkcí (SME). Jsou odvozeny některé teoretické vlastnosti odhadů.
Dále je uvažována úloha filtrace určená pro asimilaci dat. Jsou navrženy nové algoritmy a je zkoumáno
jejich chování.

Práce je rozdělena do sedmi kapitol. Po úvodu následují dvě kapitoly, ve kterých jsou shrnuty
potřebné poznatky o kovariančních maticích a regularizačních metodách. Třetí kapitola je založena na
vlastních výsledcích, které autorka publikovala spolu se svým školitelem a konzultantem v časopise Com-
munications in Statistics – Theory and Methods. Uvažují se do sebe zařazené parametrické modely a je
dokázáno, že maximálně věrohodný odhad získaný maximalizací věrohodnosti přes menší parametrický
podprostor obsahující skutečnou hodnotu parametru má menší asymptotický rozptyl (ve smyslu pozitivní
semidefinitnosti rozdílu asymptotických kovariančních matic). Konkrétní pozornost je pak zaměřena na
maximálně věrohodné odhady parametrů diagonální kovarianční matice. Výsledky ve čtvrté kapitole
vycházejí z rukopisu zaslaného do mezinárodního časopisu. Nejprve je vysvětlen princip a vlastnosti
metody SME. Hlavní příspěvek je pak v jejím použití na gaussovská markovská náhodná pole a odvo-
zení asymptotických výsledků týkajících se slabé konzistence. Pátá kapitola se zabývá obecnější třídou
M-odhadů, do které spadají MLE i SME. Je ukázána hierarchická struktura asymptotické kovarianční
matice v případě do sebe zařazených parametrizací. Šestá kapitola neobsahuje originální příspěvky, je-
jím cílem je pojednat o asimilaci dat pomocí rekurzivních ansámblových Kalmanových filtrů. V sedmé
kapitole se uvažuje lineární dynamický systém. Autorka představuje tři filtrační algoritmy založené na
SME odhadu inverze kovarianční matice pro gaussovské markovské náhodné pole. Pro první z těchto
algoritmů (SMF-GR) je dokázaná slabá konzistence. V simulační studii je srovnána kvalita jednotlivých
algoritmů. Dále práce ještě obsahuje závěr a dodatek.

Práce je napsaná srozumitelně a s velkou mírou pečlivosti. Oceňuji, že vše potřebné je zavedeno
a hezky vysvětleno, takže celá práce působí uceleným dojmem a umožňuje plynulé čtení. To ukazuje na
to, že doktorandka problematice výborně rozumí, orientuje se v ní a bezesporu nabyla cenné odborné
znalosti v oboru. Zkoumané téma je aktuální a autorka v něm dosáhla zajímavých výsledků, o čemž svědčí
fakt, že byly přijaty nebo jsou zaslány k publikaci v uznávaných mezinárodních časopisech. Po odborné
stránce je práce na velmi dobré úrovni, obsahuje důkazy několika nových netriviálních teoretických tvrzení
a také velmi přínosné závěry po stránce aplikační. Práce je napsaná kvalitní angličtinou. Použité zdroje
jsou řádně citovány. Překlepů je vzhledem k rozsahu práce minimální počet (např. ve vyjádření periodické
podmínky na str. 17, ve vzorci (3.6) nebo v důkazu lemmatu 17). Formální zpracování je výborné.

K obsahu práce mám následující konkrétní připomínky a dotazy:

1. Při zavedení markovské vlastnosti (definice 1) je obvyklejší přiřadit neorientovaný graf indexové mno-
žině a ne samotnému náhodnému vektoru/poli. Mluví se tedy o sousedech indexu k a ne sousedech
náhodné veličiny Xk. Tato připomínka nemá žádný vliv na další úvahy, které se v práci objevují.

2. V simulační studii v kapitole 3.4 bylo použito 50 replikací. Dá se komentovat, jak velká je variabilita
v rámci těchto replikací? To by mohlo být nápomocno v posouzení, jestli je 50 dostatečný počet pro
účely studie.

3. Jakým způsobem byly odhadovány limitní rozptyly pro obrázek 3.2?

4. Existují nějaké výsledky ohledně asymptotické normality SME odhadů?

5. Pravá strana vzorce (6.8) by neměla obsahovat náhodný vektor. Jak by vypadal správný tvar?

6. V pátém řádku důkazu věty 24 má na levé straně nejspíš být t = 1.
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7. Jak moc by se lišily výsledky studie v kapitole 7.4, kdyby se experimenty zopakovaly?

Závěrem mohu konstatovat, že Marie Turčičová bezpochyby prokázala schopnost samostatné tvořivé
práce. Předložená disertační práce splňuje požadavky standardně kladené na disertační práci v daném
oboru.
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