
Posudek doktorske prace

Sarka Dosla: Stacionarni posloupnosti
negativne korelovanych nahodnych velicin

Pfedlozena prace se zabyva velice zajfmavou th'dou slabe stacionarnich posloupnosti, ktere
maji negativni korelacni funkci. Z teto vlastnosti vyplyva fada charakteristik takovychto
posloupnosti, ktere jsou v praci studovany. Studovane charakteristiky se tykaji jak casove
oblasti, tak i vlastnosti spektralni hustoty. Hlavni pozornost je pak venovana posloupnostem
s hodnotami 0-1. Zdeje uvedeno nekolik prikladu takovych posloupnosti,
Prace je rozdelena do 3 kapitol a Dodatlcu. V prvni kapitole je z obecneho pohledu diskutovan
pojem negativni korelovanosti a jsou uvedeny nektere dulezite priklady negativne
korelovanych posloupnosti.. Druha kapitola je venovana obecne posloupnosti s negativni
korelacni strukturou a jsou odvozeny zakladni vlastnosti a charakteristiky techto posloupnosti.
Tfeti kapitola se zabyva bernoulliovskym schematem pro negativne korelovane posloupnosti
a uvadi tez i odhady neznamy'ch parametru spolu s jejich asymptotikou. V Dodatku jsou
shrnuty nektere zakladni vlastnosti slabe stacionamich posloupnosti pfevzate z literatury,
ktere jsou pouzity v textu prace.
Prace je napsana velice pfehledne, snadno se v ni clovek orientuje a obsahuje obsahlou fadu
prikladu, ktere tak pomahaji pochopit kroky a postupy autorky prace. Dizertace je napsana
v anglictine, ktera md velice dobrou uroven az na par drobnosti, jako napf. ,,helping lemma".
V praci jsem nenasel prakticky zadne pfeklepy, je videt, ze autorka velice peclive pracovala
s text em.
Tema prace je akrualni., vychazi z publikovanych vysledku z poslednich par let, modely
posloupnosti se zaporne korelovanymi slozkami nachazeji uplatneni v rade pripadu.
Z vysledku v praci obsazenych je nutno vyzvednout jednak \/ysledky obecneho charakteru,
jedna se o vysledky v castech 2.2. a 2.3. Dalsi dulezite vysledky se tykaji zobecneni
Bondenssonova pfistupu ke konstrukci negativne korelovanych bernoulliovskych
promennych. Pfedevsim bych upozornil na vetu 3.38. na str.75. Sem patfi i partie venovana
odhadum parametru v modelech techto posloupnosti. Vysledky jsou doplneny i fadou
simulaci, ktere dokumentujf asymptoticke chovani odhadu. Je nutno tez kladne hodnotit, ze
prakticky vsechny vysledky v praci obsazene byly publikovany nebo jsou tesne pf ed
uvefejnenim behem letosruho roku.

Nyni nekolik poznamek. Ve vete 2.5. by melo byt feceno, ze bily sum vytvafeffci linearni
proces patfi do prostoru generovaneho vychozi posloupnosti. Tataz poznamka se tyka i vety
A.3 v Dodatku. Ve vete 2.7. jejiztato skutecnost uvedena. V pfikladu 2.12. na str. 24 se
objevuje vzorec obsahujici pismeno a s vlnkou. Neni jasne, co tato velicina znamena, nejspise
se jedna o pfeklep, protoze pfedtim takova velicina neni definovana. U vety 2.30. neni uplne
zfejme, jak souvisi, co se tyce provedeni dukazu, s vetou 2.5. Po seznameni se s vysledky
obsazenymi v praci, cloveka napadne myslenka, zdali neco analogickeho nelze dokazat i pro
stacionami posloupnosti, ktere maji kladnou kovariancni funkci.

Zaverem je nutno jednoznacne fici. ze prace je velice dobreurovne. Autorka prokazala, zeje
schopna tvurci vedecke prace, a proto doporucuji praci k obhajobe a
tituluPhD RNDr. Sai-ce Dosle.
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