Posudek disertaèní prá e
Mgr. Ondøej Honzl: On sele ted geometri

properties of Brownian mo-

tion paths.

Brownùv pohyb je velmi roz¹íøený a hojnì studovaný model v matemati e i
aplika í h. Pøesto je øada geometri ký h vlastností dosud neznámá a èetné problémy jsou otevøené. Cílem prá e bylo studovat nìkteré s takový hto problémù pro
Brownovu trajektorii zejména v rovinì. Výsledná prá e za hy uje bádání doktoranda ve tøe h oblaste h.
V kapitole 2 je sledována velikost mno¾iny kriti ký h hodnot vzdálenosti k trajektorii rovinného Brownova pohybu. Z obe ný h výsledkù vyplývá, ¾e mno¾ina kriti ký h hodnot má Hausdor ovu dimenzi nejvý¹e 1=2. Pan Mgr. Honzl se pokou¹el
dokázat, ¾e pro Brownùv pohyb je mno¾ina kriti ký h hodnot dokon e spoèetná,
a to zejména díky vlastnosti nezávislosti pøírùstkù Wienerova pro esu. Hypotézu
se bohu¾el dokázat nepodaøilo a zùstává otevøeným problémem, v prá i je ukázán
souvisejí í, ale slab¹í výsledek o velikosti mno¾iny dvoji bodù trajektorie s teènými
smìry obsa¾enými v polorovinì. Výsledek byl publikován ve sborníku WDS.
Kapitola 3 je vìnována studiu velikosti povr hu tzv. "Wiener sausage", tedy
mno¾iny bodù le¾í í ve vzdálenosti nejvý¹e r od trajektorie, konkrétnì asymptoti kému hování této velikosti pøi parametru vzdálenosti limitnì jdou ím k nule. Je zde
odvozeno asymptoti ké hování skoro jistì v dimenzi 3 a vy¹¹í. Jedná se o nový
výsledek, jeho dùkaz v¹ak není zalo¾en na spe iální h vlastnoste h Brownova pohybu, nýbr¾ plyne z obe ný h geometri ký h vlastností funk e vzdálenosti. Výsledek byl publikován v na¹em spoleèném èlánku v Cze hoslovak Math. J., podíl pana
Honza je minimálnì 50%. Asymptoti ké hodání délky hrani e v dimenzi 2 z obe né
teorie neplyne a zùstává otevøeným problémem.
Motiva í ke ètvrté kapitole je otázka, jak se hová asymptoti ky poèet souvislý h
komponent doplòku paralelního okolí Brownovy trajektorie ("Wiener sausage") v
dimenzi 2, pøi polomìru vzdálenosti jdou ím k nule. Vý hodiskem jsou výsledky o
asymptoti e poètu souvislý h komponent Brownovy trajektorie od T.S. Mountforda
a J.-F. Le Galla. Pan Honzl adaptoval Le Gallovu metodu pro paralelní okolí a
odvodil výsledek, který v¹ak bohu¾el nestaèí k plné znalosti asymptotiky. Ni ménì
jedná se o postupný krok k øe¹ení tì¾kého problému. Uvedený postup je te hni ky
nároèný a vyu¾ívá sto hasti ký h vlastností trajektorie.
Pan Honzl odvedl pøi pøípravì dizerta e nároènou prá i. Aèkoliv nální výsledky
nejsou pøíli¹ silné a de nitivní, diserta e je enným studijním materiálem a inspira í
pro dal¹í výzkum. Prá e je slu¹nì a srozumitelnì napsána, by» angliètina není
dokonalá.
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