
Oponentský posudek bakalá°ské práce

Alexander Till: Itoova formule a její aplikace

Úst°edním bodem práce je tzv. Itoova formule, tedy základní tvrzení sto-
chastické analýzy p°edstavující "°etízkové pravidlo" pro stochastické difer-
enciály. Autor v kapitole 2 formuluje toto tvrzení n¥kolikrát v r·zných modi-
�kacích a podává rovn¥º jeho d·kaz. V kapitole 1 je zaveden základní aparát
stochastické analýzy, p°edev²ím je zaveden a diskutován pojem stochastick-
ého integrálu Itoova typu a jsou rovn¥º uvedeny jeho základní vlastnosti. V
kapitole 3 jsou pak uvedeny r·zné p°íklady uºití Itoovy formule.

Oce¬uji vcelku zdárné uchopení dané problematiky autorem, myslím ºe
obsah práce je adekvátní jejímu zadání, v¥cn¥ se zam¥°uje na podstatná
fakta o Itoov¥ formuli a p°íslu²ném matematickém aparátu. Rovn¥º zpracov-
ání povaºuji za vcelku zda°ilé, práce je psána kultivovaným matematickým
jazykem, pe£liv¥ a s minimem pravopisných chyb. Ur£ité výhrady uvádím
níºe. Nejváºn¥j²ími výhradami jsou: Neúplná de�nice R-S integrálu na str.5,
nepravdivá V¥ta 1.28, neúplné ov¥°ení p°edpoklad· Itoova lemmatu v p°ík-
ladech odstavc· 3.2 a 3.3 (podrobnosti viz níºe). Toto by m¥l autor uvést na
pravou míru v pr·b¥hu obhajoby.

Podrobn¥j²í komentá°e:

V Poznámce 1.2: Pojem "trajektorie procesu" se zde vyskytuje poprvé.
Není tedy co p°ipomínat, jde o de�nici.

str.3: Kolmogorovovu- �encovovu v¥tu (ten druhý pán se jmenuje �encov
v £eském nebo slovenském p°episu z ru²tiny)

na stejné stránce: De�nice 1.4 je zmatená, jde o procesy a ne náhodné
veli£iny. Hlavn¥ ale mnoºina 
0 ve V¥t¥ 1.5 m·ºe záviset na t (tedy proces
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X má spojitou verzi nebo taky modi�kaci, realizace je n¥co trochu jiného!)
zatímco De�nici 1.4 by matematik £etl tak, ºe procesy X a Z jsou nero-
zli²itelné, £ili 
0 je univerzální pro v²echna t.

Zna£ení v Def. 1.8 je matoucí. Pracujeme-li dále s variací jakoºto náhod-
ným procesem, m¥lo by být v argumentu spí²e jen t.

De�nice R-S integrálu na po£átku £ásti 1.2 je neúplná (a o de�nici se
jedná, i kdyº není o£íslovaná!). Jakou roli hraje �i ? Pro v²echny volby �i ,
£i jen pro n¥které, a co kdyº r·zné volby dají r·zné hodnoty integrálu?

Poznámka 1.19: cauchyovská

De�nice 1.23 není formulována p°íli² ²´astn¥, protoºe to vypadá, ºe je
de�nován pouze integrál I(g) . Ve skute£nosti se zde ale de�nuje i pojem
jednoduchého náhodného procesu.

Na str. 12 se dvakrát vyskytuje symbol (gn(t); gn(s)) . Co je to, kdyº zde
máme skalární p°ípad?

V¥ta 1.28 není správn¥, rozd¥lení nemusí být gaussovské - platí to (v£etn¥
argumentu z d·kazu) pouze pro deterministické funkce.

P°íklad z úvodu £ásti 1.5 je trochu matoucí, protoºe budí dojem, ºe nyní
budeme roz²i°ovat pojem integrálu tak, abychom ho mohli pokrýt...to ale
není pravda, integrovaná (deterministická) funkce není v L2 a integrál ani
po roz²í°ení neexistuje.

(2.2) opravdu platí, av²ak ne podle uvedené de�nice stochastického inte-
grálu, jak se zde pí²e.
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P°íklad v sekci 3.2: Funkce logaritmus není de�nována na celém R, takºe
Itoovo lemma ve zde uvedeném zn¥ní nelze bez dal²ího komentá°e pouºít!
Krom¥ toho, text na str. 33 se mi zdá trochu zmatený: Co znamená, ºe
"proces Nt je dob°e de�novaný" ? Nalezli jsme tedy °e²ení rovnice i bez
odvolávky na Friedmanovu knihu, nebo ne?

Krátká kapitolka 3.3 s tématem práce má vcelku málo spole£ného. To není
snad na závadu. Pokud jde o aplikaci Itoovy formule, platí stejná námitka
jako v p°edchozím p°ípad¥. Navíc zde nejsou uvedeny ºádné matematické
p°edpoklady o procesu Rt . M¥lo by být jasn¥ uvedeno, co se p°edpokládá
(co je tedy na²ím modelem) a co z toho plyne p°i pouºití matematických
tvrzení uvedených v této práci.

P°es uvedené nedostatky autor odvedl nepochybn¥ solidní práci, je rovn¥º
t°eba vzít v úvahu, ºe se jedná o pom¥rn¥ technicky obtíºné partie matem-
atiky. Doporu£uji tedy uznat práci jako bakalá°skou.

V Praze, dne 16.8.2011

Bohdan Maslowski
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