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Shrnutí obsahu práce

Práce je členěna do čtyř kapitol doplněných o úvod a závěr. V první kapitole autor stručně shrnuje základní
pojmy z oblasti statistického testování hypotéz. Druhá kapitola je věnována standardním dvouvýběrovým testům.
Ve třetí kapitole se autor věnuje dvouvýběrovým testům pro zprava cenzorovaná data. Práce je zakončena
simulační studií.

Celkové hodnocení práce

Téma práce. Téma přímo navazuje na látku probíranou v rámci povinného kurzu Matematická statistika 1 a je
tedy velice vhodné pro bakalářskou práci zaměření Stochastika oboru Obecná matematika. Cílem práce
dle jejího zadání mělo být „porovnání několika běžných testů vzhledem k jejich síle a to v závislosti na
rozsahu náhodných výběrů a různých alternativních hypotézách.” Cíle je do jisté míry dosaženo provedením
simulační studie, ke které však mám jisté výhrady. Poměrně značné až téměř nepřekonatelné výhrady mám
potom k části práce zabývající se testy pro cenzorovaná data, viz dále sekce připomínek.

Vlastní příspěvek. Drobný vlastní příspěvek autora jdoucí nad rámec sylabu přednášky Matematická statistika 1
je odvození vzorců pro (asymptotickou) sílu tří běžných testů (t-test, asymptotický z-test, Wilcoxonův test)
ve druhé kapitole. Jedná se nicméně o relativně rutinní výpočty spočívající v úpravách výrazů určujících jev,
pro nějž se počítá pravděpodobnost. Více prostoru pro vlastní realizaci měl autor nepochybně v rámci třetí
kapitoly, kde se zabývá dvouvýběrovými testy pro zprava cenzorovaná data. Zde musím však konstatovat,
že tato kapitola se omezuje na zřetelně bezmyšlenkovitý přepis vzorců z literatury, navíc literatury typu
„kuchařka“. Zde netvrdím, že by z literatury byly opisovány či otrocky překládány celé pasáže textu,
nicméně si jsem jist, že autor uváděným vzorcům bud’ vůbec nerozumí nebo jenom zcela povrchně. Více
viz dále sekce připomínek.

Matematická úroveň. První dvě kapitoly, které však jenom v malé míře jdou nad rámec sylabu přednášky
Matematická statistika 1 jsou psány poměrně korektně zformulovaným matematickým textem (i když i zde
se najdou drobnější chyby či nepřesnosti). Naopak třetí kapitola pouze kumuluje symboly, kterým autor
dle mého názoru ne zcela rozumí a i zde s chybami a většími i menšími nepřesnostmi. Simulační studie
ve čtvrté kapitole je potom založena na postupu, jenž obsahuje zcela hrubou chybu plynoucí z faktu, že
autor zjevně nepochopil, co se myslí cenzorováním tak, jak si ho sám ve třetí kapitole zavedl.

Práce se zdroji. Zdroje, z nichž práce vychází, jsou do jisté míry citovány. Testy pro cenzorovaná data ve třetí
kapitole jsou nicméně uvedeny pouze obecným vyjádřením „v literatuře se uvádí“ (či obdobnou formulací),
případně se autor odkazuje na „kuchařku“ autorů Lee a Wang z roku 2003. Myslím, že všechny postupy
uváděné ve třetí kapitole by stále zasloužily odkaz na původní práce, které jsou ze 60. let 20. století či
novější a částečně se jedná o práce stále žijících autorů. Doslova zkopírované nebo přeložené pasáže práce
dle mého názoru neobsahuje. I když jak uvádím výše, zejména třetí kapitola mě příliš nepřesvědčuje o tom,
že autor bakalářské práce porozuměl zpracovávanému tématu.

Formální úprava. Formální úprava práce je poměrně slušná. Rušivé a v odborných textech zaměřených na
pravděpodobnost a statistiku spíše nestandardní je však umístění obrázků doprostřed stránky, tj. s textem
nad i pod obrázkem. V mnoha případech (str. 8, 11, 16) se potom několik málo řádek textu umístěných pod
obrázkem čtenáři ztrácí.
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Zásadní připomínka

Na konci strany 12 autor uvádí, že při cenzorování pozorujeme X = min(T, C) a δ = I[T ≤ C], kde T je čas
do události, který nás primárně zajímá a C je cenzorující (autor ji chybně nazývá jako cenzorovaná) hodnota.
Autor nijak neřeší požadavky na nezávislost T a C , či jakékoliv jiné předpoklady. V simulační studii jsou nicméně
cenzorovaná data generována úplně jinak, viz poslední odstavec na str. 20. Konkrétně autor uvažuje X = T
a δ = U , kde U má alternativní rozdělení a je nezávislé s T . Pohledem do přiloženého R skriptu zjišt’uji, že jsou
cenzorovaná data v simulační studii takto opravdu generována. . . Zde mám dva dotazy, které s tímto souvisí:

1. Je potřeba něco předpokládat o vztahu mezi T a C , aby platila „tvrzení“ týkající se asyptotického rozdělení
statistik (za nulové hypotézy) uváděných ve třetí kapitole?

2. Jsou potřebné předpoklady splněny, pokud cenzorovaná data vznikají způsobem, jenž byl autorem použit?

Další připomínky, dotazy

1. Statistika S(X, Y ) o které se mluví pod Větou 1 na str. 5 nebyla zadefinována.

2. Všechny pravděpodobnosti v odvození síly uprostřed str. 6 musejí mít index „1“ vyjadřující, že se počítá
za alternativy.

3. Str. 7 dole: z faktu, že testová statistika má za nulové hypotézy asymptoticky normované normální rozdělení
ještě nevyplývá, že bychom nulovou hypotézu měli zamítat právě tehdy, když platí nerovnost uvedená
v práci. Motivace pro zrovna tuto volbu kritického oboru se skrývá ještě někde jinde. Kde?

4. Značení
as.
= použité na str. 8 a mnohde dále by bylo vhodné zavést a alespoň občas připomenout, které

veličiny jdou do nekonečna. Např. na str. 8 si musím domyslet, že se (patrně) stále jedná o konvergenci
uvažovanou v rámci Věty 2.

5. Ve vzorci (3.1) na konci str. 12 není zrovna korektně zavedeno, jak se dostanou veličiny X1, . . . , Xn, resp.
ještě méně jasné je, jak dostaneme Y1, . . . , Yn. V principu též není jasné, zda autor rozlišuje „úplné“
výběry (značené na řádku −8 jako X a Y ) a cenzorované výběry (značené opět jako X a Y ).

6. Na začátku oddílu 3.1 se píše, že Coxův-Mantelův test se často nazývá jako logrank test. V oddíle 3.2 se
potom autor věnuje „jinému“ testu, který se opět nazývá jako „logrank“. Jedná se skutečně o dva různé
testy nebo je snad testová statistika v oddíle 3.1 shodná s tou, která má být v oddíle 3.2 (až na jednu
transformaci a jisté kosmetické odlišnosti)? Prosím případně o vysvětlení těchto kosmetických odlišností.

7. Str. 14, řádek 5: mám vážné pochyby o tom, že zde uvedená statistika je (skoro jistě) nezáporná. Následně
mám obavu, že ani asymptoticky se neřídí χ2 rozdělením.

8. Není mi zcela zřejmý smysl oddílu 4.1 a taktéž se mi zdá, že autor má zmatek v tom, co je skutečná,
co asymptotická síla a co vlastně pomocí Monte Carlo metody odhaduje. V případě přesného t-testu zde
autor v podstatě zkoumá kvalitu použitého generátoru náhodných čísel, resp. fungování zákona velkých
čísel („empirická“ síla odhaduje skutečnou a dříve teoreticky odvozenou sílu, přesnost odhadu je přitom
dána počtem Monte Carlo opakování). V případě asymptotických testů by jistě bylo zajímavé zjistit, jak
blízko je skutečná síla (odhadnutá metodou Monte Carlo pomocí empirické síly) a dříve teoreticky odvozená
asymptotická síla, resp. jak rychle se k sobě blíží. K tomu by nicméně autor musel vše zreplikovat pro více
než dvě nastavení pro rozsah výběru. Na místě je též dobré podotknout, že tmavé křivky na obr. 4.1/4.2 (b)
a (c) nezobrazují skutečnou, ale právě asymptotickou sílu.

9. V závěru na str. 26 autor uvádí: „Ďalej sme ukázali, že podiel cenzorovaných dát nemá vplyv na hladinu
testu, . . . “ S ohledem na způsob, jakým byla „cenzorovaná“ data vyráběna, by toto zjištění nemělo autora
překvapit. Dovolil bych si zde poslední dotaz: Očekával byste stejný závěr týkající se hladiny Wilcoxonova
testu, pokud byste k jeho provedení použil „správně“ cenzorovaná data, tj. „X = min(T, C)“, kde C je
nezávislé s T , ale má stejné rozdělení jako T ?
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Závěr

Celkově se jedná o podprůměrnou bakalářskou práci, kterou nicméně ještě lze s výhradami doporučit k uznání
za práci bakalářskou pro zaměření Stochastika studijního oboru Obecná matematika. Na závěr obhajoby by se
autor měl vyjádřit k otázkám u „Zásadní připomínky“ a k dalším otázkám č. 6 a 9. K otázce č. 9 by mohlo
postačovat vyjádření na základě výsledků dodatečné simulační studie menšího rozsahu.

doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

V Jindřichově Hradci dne 11. srpna 2020
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