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Shrnutí obsahu práce

Práce pojednává o symetrické náhodné procházce na celých číslech. První kapitola obsahuje definici
pravděpodobnostního prostoru a náhodné procházky a dále její základní vlastnosti včetně důkazů, a
také dokázaný SZVČ ve speciálním tvaru pro symetrickou náhodnou procházku. Ve druhé kapitole
dokazuje autorka tvrzení o rozdělení maxima náhodné procházky a o limitním chování jeho distribuční
funkce. Ve třetí kapitole se zavádí markovský čas a markovská vlastnost náhodné procházky a jako
hlavní výsledek se zde dokazuje zákon arkusinu, v jehož důkazu využívá autorka mnoho pomocných
lemmat, která jsou v textu taktéž dokázána.

Celkové hodnocení práce

Téma práce. Téma práce je bezesporu přiměřené, v důkazech se používají kombinatorické úvahy,
CLV pro nezávislé stejně rozdělené náhodné veličiny a další elementární postupy, včetně např.
Stirlingova vzorce pro aproximaci faktoriálu. Zadání práce nebylo zcela splněno. Autorka vy-
nechala důkaz i znění CLV pro náhodnou procházku, a také se vůbec nevěnuje konstrukci
Brownova pohybu jako limitní náhodné procházky. Také nebyla využita kniha Principles of
Random Walk, Spitzer F. (1964) zmíněná v zadání. Je však možné, že došlo k úpravě zadání
vzhledem ke změně vedoucího bakalářské práce.

Vlastní příspěvek. Práce vychází převážně z knihy Teorie pravděpodobnosti od prof. Štěpána,
ve které jsou všechna hlavní tvrzení již dokázána. Příspěvek autorky spočívá v podrobném a
srozumitelném popisu všech kroků důkazů, dále provedení některých kroků elementárnějšími
technikami než je tomu v knize, doplnění netriviálního závěru důkazu arkusinu, a dále oprava
drobných chyb. To dalo autorce jistě mnoho práce a považuji to za velký přínos pro ty, kteří
by měli potíže porozumnět stručným důkazům prof. Štěpána.

Matematická úroveň. Většinu textu tvoří důkazy, mnohdy několik stránek výpočtů. Vše je však
velmi přehledné a matematicky korektní.

Práce se zdroji. Zdroje bohužel nejsou dostatečně citovány. V textu se vyskytuje pouze výjimečně
nějaká citace zdroje. To způsobuje nejasnosti, která tvrzení a důkazy pocházejí od autorky a
která z použité literatury, případně kde je může čtenář nalézt. U některých tvrzení jsem si
dohledal, že je tomu tak, že znění pocházejí přesně z literatury, kostra důkazu taky, avšak velká
část kroků důkazu je doplněna autorkou.

Formální úprava. Formální úprava je velice zdařilá, přehledná, bez překlepů a s žádnými zřejmými
nedostatky.

Připomínky a otázky

Z matematického hlediska považuji práci za nadstandardní vzhledem k celkovému množství důkazů.
Z hlediska formálního postrádám odkazy na zdroje, kladně však hodnotím úpravu a téměř žádné
chyby. Z hlediska obsahu bych vytkl absenci některých témat ze zadání a chybějící závěr, práce končí
velice náhle. Rozsah má však adekvátní.



Pro Wienerův proces na intervalu [0, 1] jsem se setkal se třemi zákony arkusinu. Je možné všechny
formulovat pro náhodnou procházku a bylo by vhodné je zmínit v textu?

Závěr

Práci považuji za vynikající a doporučuji ji uznat jako bakalářskou práci.

Návrh klasifikace oponent sdělí předsedovi zkušební (sub)komise.
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