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   Předložená diplomová práce je hezky zpracovanou přehledovou prací o dané problematice. 

V první části je čtenář seznámen s problematikou zobecněných lineárních modelů. Poté se 

v druhé kapitole autorka věnuje zobecněným odhadovacím rovnicím (generalized estimating 

equations – gee). Na závěr jsou shrnuty výsledky dvou simulačních úloh. 

 

   Práce je napsána přehledné, strukturovaně, a dobře se čte. Pokud se někdo chce seznámit se 

základy dané problematiky a nechce se „prokousávat“ citovanou literaturou, lze mu ji 

doporučit jako úvodní čtení. Vyjadřování je občas trochu nepřesné a značení není 

stoprocentně dodrženo, viz strana 6, 7, 8, 12, 13, apod., ale to jsou zjevné drobnosti. 

 

   LaTeXová úprava je vzorná, pouze chybí na některých místech použití programu vlna.exe. 

Zdroje jsou citovány řádně. Autorce by možná prospělo se seznámit s monografií Thomase 

Yee, Vector generalized linear and additive models, Springer. 

 

   Vlastním autorčiným přínosem je návrh dvou simulačních úloh. K výpočtům byly použity 

knihovny/makra ze systém  R (geepack, glm, atd.).  

 

     Za velký nedostatek považuji, že si autorka tak zvaně „nesáhla na reálná data“, neboť i to, 

čemu se v odstavci 3.2 říká použití v praxi, má s praxí společný pouze námět. Kdyby model 

opravdu vycházel z analýzy reálných dat, na jejichž základě by autorka zvolila model, a proti 

nimž by výsledky konfrontovala, bylo by vše asi trochu jinak. Zajímavé by pak bylo studovat, 

a to i pomocí simulací, stabilitu (robustnost) zkoumaných metod vzhledem  porušení 

předpokladů o modelu, apod. reálná data v oblastech, kde se nabízí uplatnění studovaných 

metod, jsou v praxi zpravidla „ošklivá“ a mají více či měně daleko k předpokladům 

uvedeným v práci. 

 

   Je škoda, že v práci není ani rámcově rozebírána otázka potřebného rozsahu dat, aby 

uživatel, zvláště pro modely se složitější kovarianční strukturou, mohl očekávat alespoň 

trochu přijatelné výsledky. 

 

   Během obhajoby prosím ujasnit: 

 Jaké pravidlo pro zastavení iterace autorka používala? Formulace typu „… až kým 

nedôjde ku konvergencii“ jsou až příliš vágní. Šlo o defaultní hodnotu v dané 

knihovně? 

 Jak bylo použito QIC kritérium? Podle textu na dolní části strany 34 si nejsem jist, jak 

autorka postupovala a jaký je přesně závěr. 

 Jak je studovaná metoda schopna se vypořádat s částečně chybějícími daty? 

Například, jak ji můžeme použít/musíme modifikovat, chybí-li nám u prakticky 

každého jednotlivce jedna či dvě hodnoty sledovaných regresorů. 

 

   Celkově soudím, že práce splnila zadání a doporučuji ji k obhajobě. 

 

 

   V Praze 27. srpna 2020                                      prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.                       


