
Vyjádření vedoucího diplomové práce 

Petr Čoupek: Stochastic Integrals Driven by Isonormal Gaussian Processes and 

Applications 

Cílem diplomové práce bylo provést základní analýzu stochastických konvolučních integrálů 

v případě, kdy integrátorem je dosti obecný gaussovský proces Volterrova typu (který jako 

speciální případ zahrnuje i obyčejný a Liouvilleův frakcionální Brownův pohyb) v Hilbertově 

prostoru. Protože se jedná o téma poměrně nové, bylo za tím účelem zapotřebí nejdříve 

vybudovat základy teorie stochastického integrálu pro takovéto procesy. V této části 

diplomová práce rozšiřuje některé jednodimenzionální výsledky ze známé práce Alosové, 

Nualarta a Mazeta (citace [1] v práci) a záměrně využívá sady předpokladů, které jsou tam 

formulovány. V následující části, která se zabývá konvolučními integrály, jsou předpoklady 

formulovány tak, aby teoretické výsledky bylo možno aplikovat na základní lineární 

stochastické parciální diferenciální rovnice. V této části jsou zobecněny některé výsledky z 

práce Duncanových a Maslowského (cit. [13]).  

Práce je rozčleněna do úvodu a tří kapitol, z nichž první shrnuje vybraná základní fakta 

především o frakcionálním počtu, teorii semigrup a uvádí příklady gaussovských procesů 

Volterrova typu. Tyto procesy (a a příslušné stochastické integrály s hodnotami v Hilberových 

prostorech) jsou pak studovány v kapitole druhé. Podobně jako v práci [1] se zde rozlišuje 

případ se singulárním a regulárním jádrem (v příkladech to odpovídá např. frakcionálnímu 

Brownovu pohybu s Hurstovým indexem větším, resp. menším než 1/2).  Hlavním výsledkem 

je pak nalezení dvou sad postačujících podmínek umožňujících definovat stochastický 

integrál. Tyto podmínky jsou vyladěny tak, aby odpovídaly základním ověřitelným situacím 

při aplikaci na modely stochastických parciálních rovnic. Samotné lineární stochastické 

evoluční rovnice (tj. v podstatě stochastické konvoluční integrály v nekonečně rozměrných 

prostorech) jsou studovány v kapitole 3, hlavním výsledkem je věta o existenci řešení lineární 

rovnice s trajektoriemi v prostoru L^p, kde p je libovolné konečné. Jsou uvedeny dva 

příklady,  stochastická rovnice vedení tepla a rovnice vlnová.  

Práce je vysoce originální, prakticky celé kapitoly 2 a 3 tvoří nové výsledky. Dá se říci, že 

nejde o výsledky překvapující, bohatě se zde využívá dřívějších analogických postupů např. z 

prací [1] a [13], ale technické zvládnutí integrační teorie je  opravdu zcela nové a zajímavé. 

Myslím že práce má velký potenciál k rozšíření, které by mohlo být publikovatelné v opravdu 

špičkovém časopise. 

Diplomant při práci postupoval samostatně. Ačkoli následoval mé návrhy a doporučení, 

technické zpracování bylo zcela na něm a často přinášel i zajímavé inovativní návrhy 

obecnějšího charakteru. 

Práci doporučuji uznat jako diplomovou. 
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