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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 
 

Předložená práce přehledně a uceleně uvádí čtenáře do tématu odhadu střední hodnoty a varianční 
matice pomocí MCD (minimum covariance determinant) estimátoru pro data pocházející 
z normálního rozdělení zatížená neznámým množstvím odlehlých hodnot.  Protože klasický 
algoritmus pro odhad MCD, tzv. fastMCD, je výpočetně náročný, jsou v práci navrženy a 
diskutovány dva způsoby jeho urychlení za pomoci nepřesných maticových rozkladů. Konktrétně 
je využívána Jacobiho metoda pro aproximaci vlastních čísel (a tím v podstatě spektrálního 
rozkladu) a dále neúplný Choleského rozklad. Ačkoliv nové varianty algoritmu nemají (na rozdíl 
od fastMCD) garantovánu asymptotickou konvergenci, předložené numerické experimenty 
ukazují, že pro větší data jsou získané aproximace velmi blízké aproximacím z fastCMD za 

současného dosažení nižšího výpočetního času. Práce je zpracována velmi čtivě a přehledně 
s četnými odkazy na příslušnou literaturu. 
 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 
 

V případě využití algoritmu pro data skutečně velkých rozměrů se nabízí otázka, zda pro dosažení 
dostatečné přesnosti nebude nutné podstatně zvýšit počet iterací Jacobiho metody (případně 
přesnost Choleského rozkladu), čímž by se snížila výhodnost nových algoritmů. Můžete zhodnotit 
vliv dimenze na přesnost Vámi navržených aproximací? 

 

Práci  
 doporučuji  
 nedoporučuji 
uznat jako diplomovou/bakalářskou. 
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