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Shrnutí obsahu práce

Práce je členěna do čtyř kapitol. V první kapitole je nejprve vysvětlen princip metody „transformace stabilizující
rozptyl“. Ve druhé a třetí kapitole je podrobně ukázáno použití této metody v kontextu Poissonova a binomického
rozdělení. Ve čtvrté kapitole jsou s pomocí transformací stabilizujících rozptyl nejprve odvozeny asymptotické
intervaly spolehlivosti pro střední hodnotu Poissonova rozdělení. Jejich skutečné pokrytí v případě konečných
výběrů je následně vyšetřeno pomocí menší simulační studie.

Celkové hodnocení práce

Téma práce. Téma se jeví jako velice vhodné pro bakalářskou práci na oboru Obecná matematika. Umožňovalo
využít poznatků získaných v povinných kurzech, zejména pak v přednáškách Matematická statistika 1 a 2
a tyto v přiměřené míře rozvinout (s využitím další studijní literatury) a prokázat schopnost formulovat
s porozuměním matematický text. Hlavních cílů práce uvedených v zadání bylo dle mého názoru dosaženo.

Vlastní příspěvek. Autorka provedla a prezentuje podrobné výpočty potřebné k odvození vybraných transfor-
mací stabilizujících rozptyl pro situace Poissonova a binomického rozdělení. Vlastním příspěvkem autorky
je též provedení simulační studie a prezentace jejích výsledků

Matematická úroveň. Matematické části textu jsou uváděny vesměs ve formě definic, tvrzení a odvození při
konzistentním používání zavedeného značení. Všechny matematické věty v práci uvedené jsou převzaty
a na důkaz je pouze odkazováno. Toto nicméně nepovažuji v případě bakalářské práce za závadu. Au-
torka aktivně využívá těchto vět k potřebným odvozením, jež jsou zapisovány vesměs korektní formou.
Tímto dle mého názoru autorka v dostatečné míře (pro účely bakalářské práce na oboru „Obecná matema-
tika“) prokázala schopnost formulovat matematický text. V textu se autorka nicméně nevyhnula některým
nepřesnostem i chybám, viz též moje připomínky níže.

Za hlavní nedostatek (možná pouze formulačního charakteru) považuji fakt, že autorka ne vždy rozlišuje
(resp. já z textu nabývám dojmu, že tomu tak je), (i) kdy se mluví o rozdělení původního výběru, a kdy
o (asymptotickém) rozdělení souvisejícího součtu a výběrového průměru (viz např. hned první věta úvodu
na str. 2 nebo str. 3), (ii) situaci, kdy rozptyl závisí na obecně neznámém parametru (zde se transformace
stabilizující rozptyl typicky nepoužívají) a kdy na parametru primárního zájmu (typicky střední hodnotě,
typická situace pro použití transformace stabilizující rozptyl). Respektive se mi z textu zdá (viz hned
první odstavec úvodu od „Leckdy platí. . . “), že autorka ne zcela odlišuje situace (a) konstantního rozptylu
při daném pravděpodobnostním modelu, kdy rozptyl je vždy, v případě náhodného výběru, konstantní
(pouze může být neznámý a tato neznámá konstantní hodnota je reprezentována nějakým parametrem),
(b) rozptylu, jež závisí na parametru primárního zájmu.

Práce se zdroji. Zdroje, z nichž práce vychází, jsou řádně a též formálně správným způsobem citovány.

Formální úprava. Formální úprava práce je na dobré úrovni. Výskyt překlepů či gramatických chyb je minimální
a rozhodně nepřesahuje míru obvyklou pro tento typ práce.



Připomínky

1. Str. 2: První věta úvodu: „Mnoho statistických metod využívá předpoklad, že data, která analyzují, pochází
z normálního rozdělení s konstantním rozptylem, jež nezávisí na střední hodnotě.“
Prosím o vysvětlení, co má autorka na mysli normálním rozdělením s konstantním rozptylem, jež nezávisí
na střední hodnotě. Rozptyl normálního rozdělení je někdy funkcí střední hodnoty (v případě náhodného
výběru)?

2. Str. 3: „Mnoho rozdělení lze při velkém rozsahu výběru aproximovat normálním rozdělením, což popisují
centrální limitní věty.“
Nejsem si jist, že je toto pravda. Je moje nejistota oprávněná?

3. Str. 4: „Klasický přístup, jak nalézt vhodnou funkci g takovou, aby σ2(θ) byl pokud možno konstantní,
předpokládá blízkost X a její střední hodnoty.“
Pokud vše dobře chápu, výraz σ2(θ) označuje (označoval) rozptyl náhodné veličiny X . Není mi proto
jasné, jakým způsobem volba transformace g ovlivní rozptyl této náhodné veličiny.

Závěr

Výše uvedené připomínky nepovažuji za zásadní pro posouzení uznatelnosti práce za práci bakalářskou a za
takovou ji proto doporučuji uznat.
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2


