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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího:

Předložená práce se zabývá Bayesovskou statistickou analýzou negaussovských světelných křivek 
pomocí Karhunenova-Loéveho rozvoje. V prvních dvou kapitolách je představen použitý 
matematický aparát, třetí kapitola uvádí čtenáře do problematiky světelných křivek kompaktních 
rentgenových zdrojů. Zbylé tři kapitoly obsahují detailní popis metody a autorovy původní 
výsledky. 

Hlavním výsledkem práce je Bayesovská metoda pro odhad autokovariance a marginální 
distribuce světelné křivky. Autor metodu otestoval na souboru syntetických světelných křivek 
generovaných pomocí unikátního algoritmu, který sám nezávisle vymyslel. Hlavním problémem 
testu je nedostatečná délka použitých světelných křivek. Výsledek je sice konzistentní 
s předpokladem, ale rozptyl parametru b je tak velký, že není jisté jak dobře vlastně metoda 
funguje. Autor už bohužel nestihl metodu aplikovat na nějaká reálná data, což považuji za největší 
slabinu celého díla. 

Pan Greškovič si na sepsání finální verze diplomové práce ponechal méně času než by bylo 
potřeba, práce je proto viditelně poněkud kratší než je zvykem. Navíc zbytečně kratší, protože se 
tak do finální verze nedostala spousta netriviálních poznatků o Karunenově-Loéveho rozvoji a na 
něm založených algoritmech, které autor získal během uplynulých dvou let.    

Po formální a jazykové stránce je práce dobrá a i přes výše zmíněné výhrady splňuje požadavky 
kladené na magisterskou diplomovou práci. 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze:

Práci 
 doporučuji 
 nedoporučuji
uznat jako diplomovou.

Navrhuji hodnocení stupněm:
 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a
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