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Shrnutí obsahu práce

Bakalářská práce Andreje Obuchova se zabývá testováním nezávislosti ve čtyřpolní kontingen-

ční tabulce. Zabývá se testy založenými na porovnání parametrů dvou binomických rozdělení,

odvozuje a vysvětluje Pearsonův χ 2 test nezávislosti, poté diskutuje Fisherův faktoriálový test

a Barnardův test. Na konci práce jsou výsledky simulačních studií.

Celkové hodnocení práce

Téma práce. Téma práce je přiměřené. Spoustu poznatků o tomto problému se studenti dozvědí

na přednášce Statistika pro FM, ale ne vše a ne až tak detailně.

Vlastní příspěvek. Andrej Obuchov sepsal a vysvětlil základní testy nezávislosti pro čtyřpolní

tabulky, ukázal odvození některých jejich vlastností, provedl jednoduchou simulační stu-

dii.

Matematická úroveň. Matematická úroveň práce je průměrná. Jedná se o opravenou verzi

práce, která při předchozí obhajobě prakticky neobsahovala odvození a dopouštěla se

mnoha vážných věcných chyb. Nyní je práce mnohem důkladnější, autor se snaží uvádět

předpoklady a zařadil odvození a důkazy řady tvrzení. Věcné chyby byly do značné míry

odstraněny, určité problémy však přetrvávají.

Práce se zdroji. Citování zdrojů je v pořádku.

Formální úprava. Formální úprava je přijatelná. Mnoho překlepů bylo opraveno, zůstávají ur-

čité problémy s gramatikou a pravopisem, ale ty jsou omluvitelné a nebrání porozumění.

Hlavní připomínky

1. Str. 10 dole: Zde zůstal zbytek chybných pasáží z původní verze práce: např.pij = P[Xij = nij]

je nesmysl.

2. Str. 14, věrohodnostní funkce: zmatené míchání j, k a K .

3. Str. 15 dole: Patrně došlo k prohození složek θ při výpočtu derivace. Výsledný odhad tím

však ovlivněn není.

4. Str. 16: Zápis p̂n je vadný.

5. Str. 17 dole: zaměňuje se nij a xij .



6. Str. 26, 27 (Tab. 3.6): Na základě připomínek k minulé verzi simulací se autor snaží vysvětlit

chování testu Tr (založeného na podílu pravděpodobností p̂1/p̂2 v situaci, kdy v prvním vý-

běru je 40 pozorování a ve druhém pouze 10) tím, že odhadované hodnoty p̂2 jsou často malé.

Kdyby tomu tak bylo, tak by ovšem byl tento problém nejvýraznější v situaci P5, kdy je sku-

tečné p2 nejmenší. Výsledky simulací tak ale nevypadají. Neexistuje nějaké lepší vysvětlení?

(Chyba ve výsledcích χ 2 testu zmiňovaná v předchozím posudku byla opravena.)

Otázky k obhajobě

(A) Napravte připomínku 4.

(B) Odpovězte na připomínku 6.

Závěr

Práce Andreje Obuchova nyní již podle mého názoru naplňuje požadavky na bakalářskou práci.

Doporučuji tedy její uznání.
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