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Shrnutí obsahu práce

Práce se zabývá bayesovským přístupem k problému faktorové analýzy a je členěna do pěti hlavních kapitol
o nadstandardně vysokém stránkovém rozsahu (více než 100 stran). Zvýšený rozsah práce je však částečně
způsoben nutností shrnout celou řadu pojmů a zavést obsáhlé značení, což autor činí zejména v prvních
dvou kapitolách. Lze nicméně konstatovat, že bez zahrnutí těchto plně přípravných kapitol by značně utrpěla
přehlednost i celková kvalita předložené práce. K hlavnímu tématu práce se tak autor dostává až v kapitole
třetí od str. 31, kde se zejména věnuje možnostem volby apriorních rozdělení pro parametry modelu
faktorové analýzy v situaci, kdy je znám počet faktorů, odvozuje související aposteriorní rozdělení včetně
jejich marginalizace potřebné v praktických aplikacích. V neposlední řadě autor odvozuje výrazy potřebné
k implementaci MCMC metod použitelných ke generování z aposteriorních rozdělení, resp. k implementaci
tzv. ICM algoritmu majícího za cíl nalézt modus aposteriorního rozdělení. Standardním problémem při
aplikaci faktorové analýzy je určení počtu faktorů. Možnému bayesovskému přístupu k tomuto problému se
autor věnuje ve čtvrté kapitole, která vychází z aktuální práce Contiové a kol. vydané v roce 2014. Původní
článek Contiové a kol. však autor významně rozšířil o podrobná odvození a důkazy jednotlivých tvrzení.
Práce je zakončena simulační studií mající za cíl zjistit, jak úspěšné jsou vybrané metody při odhadu
skutečného počtu faktorů.

Celkové hodnocení práce

Téma práce. Lze zcela jistě konstatovat, že předložená práce naplňuje zadání, které vyžadovalo zejména
samostatné studium několika časopiseckých pramenů, následnou syntézu poznatků a to i s těmi získa-
nými během navazujícího magisterského studia, respektive jejich tvůrčí použití k provedení odvození
a důkazů uvedených v diplomové práci.

Vlastní příspěvek. Byt’ se autor zabýval vesměs modely navrženými v literatuře, jím uváděná odvození lze
v předkládané podrobnosti jenom stěží nalézt v dostupné literatuře. Na tomto místě je též vhodné
podotknout, že mnohá autorem prováděná odvození jdou vysoce nad rámec rutinních algebraických
úprav. Autorovo zpracování diplomové práce též významným způsobem přispívá k pochopení principů
studovaných modelů. Vlastním příspěvkem autora jsou v neposlední řadě výsledky simulační studie,
kde autor inovativně (oproti literatuře, z níž vycházel) uvažoval též scénáře s „nevyváženou“ strukturou
faktorových zátěží.

Matematická úroveň. Práce je psána standardním matematickým stylem. Značení je v celé práci jednotné,
tvrzení vycházejí z předem uvedených předpokladů. Práce obsahuje celou řadu vlastních odvození,
zejména marginálních, resp. plně podmíněných aposteriorních rozdělení nutných k případné imple-
mentaci MCMC metod, resp. algoritmů odhadujících modus aposteriorních rozdělení.

Faktická správnost. Práce dle mého názoru neobsahuje žádné významnější faktické chyby.

Formální úprava a práce se zdroji. Formální úprava práce je na velice dobré úrovni. Překlepy, vyskytují-
li se v práci, tak pouze ve zcela minimální míře. Zdroje, z nichž práce vychází, jsou řádně a též
formálně správným způsobem citovány.



Závěr

Práci bez jakýchkoliv pochyb doporučuji uznat jako diplomovou práci pro obor Pravděpodobnost, matema-
tická statistika a ekonometrie na MFF UK.

doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.
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