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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta: 

 

 
Práce pojednává o problému odhadování střední hodnoty a kovarianční matice pro vícerozměrná normálně 

rozdělená data v případě, kdy data obsahují tzv. odlehlé hodnoty, které zcela vybočují z ostatních dat (jde 

například o chybná měření). Jedním z možných postupů spočívá v určení střední hodnoty a kovarianční 

matice pro podmnožinu dat takovou, že odpovídající kovarianční matice má minimální determinant. 

Nalezení tohoto MCD (minimum covariance determinat) estimátoru má však kombinatorickou složitost. 

V praxi je proto obvykle aproximován pomocí algoritmu FastMCD (the fast minimal covariance 

determinant algorithm). Ten v každé iteraci provádí takzvaný C-step, který zaručuje zmenšení 

determinantu odpovídající aktuální množině. Každý C-step přitom vyžaduje řešení sady lineárních soustav 

s kovarianční maticí a výpočet její determinantu.   

 

Autorka se v předložené práce pokusila snížit výpočetní náklady algoritmu FastMCD pomocí 

alternativních technik numerické lineární algebry uvnitř C-stepu. Prováděla velké množství experimentů 

v Matlabu (ne všechny jsou v práci popsané) pro porovnání zejména s její implementací na základě 

Jacobiho iterační metody pro vlastní čísla a s implementacemi na základě neúplného Choleského rozkladu 

s různými nastavení parametrů pro vynechání nenulových prvků. Dokázala Lemmatu pro podporu 

použitelnosti Jacobiho metody v dané situaci a důkladně studovala problematiku robustní statistiky. Ikdyž 

snížení výpočetních nákladů se podařilo pouze za ztrátu vlastnosti konvergence C-stepu, experimenty 

ukazují, že v mnoho situací její nové levnější postupu vedou k podobně dobré aproximace MCD 

estimátorů.   
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