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Připomínky a vyjádření vedoucího/oponenta:

Charakter práce je kompilační. Jak již bylo uvedeno, některé partie jsou doslovně přeloženy. Není 
jasné, co je autorův přínos k dané (i když uznávám, že obtížné) problematice. Postrádám jakoukoli 
ilustraci nebo příklad. Jako student finanční a pojistné matematiky mohl projevit alespoň minimum 
iniciativy k demonstraci frakcionálního Brownova pohybu (FBM) ve financích. Aplikace FBM ve 
financích jsou v poslední době nepřeberné. 

Konkrétní připomínky:

str. 2: To, co se nazývá motivací je vlastně jen zmínka, že příslušná časová řada jsou pozorované 
“...minimální průtoky...” a pak uvedena statistika R /S. Jedná se o velkou nepřesnost. Hurst se 
zajímal o minimální objem přehrady a zatím účelem studoval několik časových řad, mj. průtoky.



str. 3: Čím se liší σ* a σ ?

str. 4, 5 a dále: Špatné odkazy na věty a vzorce. Na část 1.2 se odkazuje jako na (1.2). Kde má 
čtenář hledat větu (2.28), (2.12), ...?

str. Lemma 6 je zbytečné. Na předchozí stránce se uvádí, že RH(s, t) je až na kladnou konstantu 
autokovarianční funkce a ta je vždy positivně semidefinitní.

str. 43 před vzorcem (3.20): Co si autor představuje pod tvrzením “... postupnosť autokorelácií 
spočítatel'ná...”?

str. 45: Předpoklad (3.26) je nesmyslný. Výraz vlevo obsahuje konečný počet sčítanců.

str. 54: Proč “Definícia dlhej pamäti mixingom sa neujala, pretože zlyhala na modeli frakcionálneho 
Gaussovského šumu, ...”?

str. 56, 57: Citace neúplné a neuspořádané. U citace autora Silva je uvedeno místo vydání USA 
místo Providence (Rhode Island). U citace autora Samorodnitsky přehozeny stránky a letopočet.
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