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Při popisu a statistické analýze prostorových bodových procesů se velmi často používají
momentové charakteristiky - tj. charakteristiky založené na momentech rozdělení počtu
bodů bodového procesu pozorovaných v daných podmnožinách prostoru, na kterém je
bodový proces definován. Nicméně standardně používané a tedy dobře prozkoumané jsou
pouze charakteristiky prvního a druhého řádu jako například
intenzita (popisující průměrný počet bodů v dané množině) či párová korelační funkce
(popisující korelaci mezi přítomností dvou bodů procesu ve dvou pevně zvolených loka-
cích). Tyto charakteristiky jsou ovšem schopné postihnout jen část prostorových interakcí
v bodovém procesu. Více interakcí mohou zahrnout charakteristiky třetího řádu. V lite-
ratuře byly zatím navrženy a zkoumány dvě různé charakteristiky třetího řádu - takzvaná
T-funkce (Schladitz, Baddeley 2000) a z-funkce (Moller et. al. 98).

Předložená práce se zabývá těmito dvěma charakteristikami třetího řádu. Po shrnutí nutné
teorie k bodovým procesům a představení souboru rozličných modelů prostorových pro-
cesů a jejich momentových vlastností v kapitole 2, jsou v kapitole 3 představeny obě výše
zmíněné charakteristiky a jejich odhady. Rovněž jsou odvozeny dosažitelné analytické
výsledky, jako například tvar těchto charakteristik pro několik jednoduchých modelů a
nestrannost představených odhadů.

Vlastním přínosem diplomanta jsou pak simulační výsledky z kapitoly 4. Zde je zkou-
mána jednak přesnost různých odhadů obou charakteristik a jednak je pomocí simulací
odhadnuta hodnota T a z-funkce pro modely, ve kterých je nemožné získat hodnotu těchto
funkcí teoreticky v uzavřeném tvaru. Zatímco T-funkce se jeví jako prakticky použitelná
charakteristika bodového procesu, z-funkce vychází ze simulací mnohem hůře. To může
být (částečně) vysvětleno obecnými problémy s podílovými odhady v bodových procesech,
kdy normování g-funkcí způsobuje nestabilitu odhadu.

Pan Verchiere zpracoval zadané téma přehledně, v práci jsou mimo výsledků simulací ob-
saženy i ukázky realizací modelů, které činí celou práci názornější. V rámci řešení prokázal
schopnost práce ve výpočetním prostředí R a C. Práce je psána anglicky, což není rodný
jazyk diplomanta, přesto je dobře srozumitelná.

Předložená práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a proto ji doporučuji
jako takovou uznat.
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