
Posudek oponenta k bakalářské práci Vladimíra Berdáka (2013):

Aplikace markovských řetězců
Práce se zabývá aplikacemi teorie markovských řetězců v algoritmech me-

tod MCMC. Nejprve je přehledně shrnuta teorie potřebná v této problema-
tice a pak jsou srozumitelně na konkrétních příkladech popsány dva základní
algoritmy MCMC. Použití Metropolisova-Hastingsova algoritmu je popsáno
pro generování náhodného výběru vrcholů grafu. Hlavní důraz je ale kladen
na Gibbsův algoritmus, konkrétně na náhodné procházení v Gibbsově algo-
ritmu, které narozdíl od systematického procházení vede na reverzibilní ře-
tězec. Tento algoritmus je použit na generování z předepsaného rozdělení na
množině konfigurací „dvou barevÿ (nul a jedniček) na vrcholech grafu. Celá
práce směřuje k odhadům charakterictik tohoto rozdělení (v poslední kapitole
ještě zobecněného) s využitím studentem nasimulovaných realizací. Potřebné
algoritmy si student sám naprogramoval v jazyce Borland Pascal.

V práci bych upozornil jen na několik drobností (ve většině případů by
vhodnější slovo, než „upozorněníÿ, bylo „doporučeníÿ).

1. Nikde není explicitně napsáno, že k ∈ N. Ale je mi jasné, že je běžně
zaběhnutá nepsaná úmluva, že k je vždy přirozené.

2. Na str. 4 v Definici 2 by bylo vhodné explicitně zmínit, že zavedené
pravděpodobnosti přechodu vyššího řádu jsou n-tého řádu, už jen proto,
že v definici figuruje ještě parametr m. Tento parametr by případně bylo
možné vypustit a dosadit za něj například napevno 0, vzhledem k tomu,
že jsou celou práci uvažovány homogenní Markovské řetězce.

3. Myslím, že v Poznámce na str. 4 není potřeba zavádět značení pro prav-
děpodobnosti n-tého řádu. Dá se vypočítat, že to jsou skutečně prvky
n-té mocniny přechodové matice. Rozhodně to ale není na škodu.

4. Na str. 6 v Definici 9 by možná bylo vhodnější explicitně vztáhnout de-
finovaný pojem reverzibilního rozdělení k danému Markovskému řetězci
(případně jeho přechodové matici).

5. Na str. 8 a str. 11 v prvním kroku popisu Gibbsova algoritmu není
upřesněno, že vrchol volíme rovnoměrně náhodně.

6. Na str. 10 je zmíněn Zákon velkých čísel, ale není upřesněno, který.
Na to může být student u obhajoby případně dotázán, případně může
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být dotázán na to, jestli by se při použití některé ze základních podob
Zákona velkých čísel nevyskytl problém s předpokladem nezávislosti.

7. Na straně 10 student definuje stavovou množinu S jako množinu přípust-
ných konfigurací, zatímco následující vzorec vyjadřuje S jako množinu
všech konfigurací. Předpokládám, že jde o přepis.

Doporučuji předloženou práci uznat jako bakalářskou práci na MFF UK.
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