
Posudek vedoucího bakalářské práce

Název: Testy nezávislosti ve čtyřpolní kontingenční tabulce
Autor: Andrey Obukhov

Shrnutí obsahu práce

Práce představuje základní testy v kontingenčních tabulkách (χ2-test nezávislosti, Fisherův fakto-
riálový test a Barnardův test) a souvislost těchto testů se situací, kdy porovnáváme dvě nezávislá
binomická rozdělení. Jedná se již o druhou verzi práce, protože první verzi práce autor neobhájil.

Téma práce. Téma je přiměřené svou náročností bakalářskému studiu na oboru Finanční matema-
tika a dá se říct, že ho autor již naplnil.

Vlastní příspěvek. Jedná se o práci přehledového charakteru. Za vlastní přínos se dá požadovat
podrobnější provedení některých důkazů a odvození. Dále pak sepsání Barnardova testu, který
bývá v literatuře popsán zpravidla velmi vágně. Za zmínku pak také stojí simulační studie, ve
které autor porovnával výše uvedené testy.

Matematická úroveň. Práce již obsahuje důkazy a odvození. Ty jsou sice přebrané, ale jsou v nich
doplněné některé detaily. Dá se tedy říct, že autor prokázal porozumění matematické stránce
tématu. Práci však chybí větší nadhled a hledání souvislostí. To se do jisté míry týká i simulační
studie, jejíž výsledky měl autor tendenci raději moc nekomentovat, aby se nedopustil nějaké
chyby. I přes množství odvedené práce tedy matematická úroveň není nijak oslnivá.

Práce se zdroji. Zdroje jsou citovány správně.

Formální úprava. Formální úroveň práce doznala zlepšení a je již ucházející.

Celkové hodnocení práce
Nutno říct, že autor se snažil poctivě vypořádat se všemi připomínkami, které zazněly v posudcích
od oponenta (i vedoucího) na první verzi práce. Na druhou stranu je však třeba také podotknout, že
zpravidla byla zapotřebí netriviální pomoc vedoucího práce.

Závěr
Vzhledem k tomu, jak práci vznikala a jak samostatně (či spíše nesamostatně) autor pracoval, tak
práci hodnotím jako spíše podprůměrnou. Nicméně se domnívám, že tato verze práce již splňuje
všechny požadavky kladené na bakalářskou práci na oboru Finanční matematika a doporučuji ji za ni
uznat.
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