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Shrnutí obsahu práce

Práce se věnuje regresní analýze tzv. „current status“ dat, která lze považovat za speciální případ dat
intervalově cenzorovaných. Při hledání vhodné metodologie lze nicméně také uvažovat „current status“ data
jako zobecnění dat vystavených cenzorování zprava. Touto cestou, vycházející z tzv. analýzy přežití, se
vydala též autorka předložené práce. První kapitola shrnuje základní pojmy používané v analýze přežití
včetně potřebného aparátu teorie čítacích procesů. Druhá kapitola je věnována shrnutí nejdůležitějších
výsledků pro dva regresní modely používané nejčastěji v kontextu analýzy přežití. Jedná se o Coxův model
proporcionálních rizik a o (méně používaný) model aditivních rizik. Hlavní těžiště diplomové práce leží ve
třetí kapitole. Autorka, motivována přístupem, jenž publikovali Lin, Oakes a Ying v roce 1998, zde podrobně
odvozuje statistické vlastnosti modelu aditivních rizik, jestliže je tento aplikován na „current status“ data.
Vlastnosti odhadů parametrů modelu jsou dále empiricky prozkoumány pomocí simulační studie, jejíž
výsledky nalezneme ve čtvrté kapitole.

Celkové hodnocení práce

Téma práce. Téma rozšiřuje látku probíranou v předmětu Analýza cenzorovaných dat, vyžadovalo syntézu
poznatků z dalších předmětů a taktéž samostudium odborných zdrojů. Též s ohledem na níže uvedené
(vlastní příspěvek, matematická úroveň) bylo zadání předloženou prací splněno.

Vlastní příspěvek. Autorka samostatně a netriviálním způsobem doplnila chybějící části důkazů tvrzení
obsažených v práci Lin, Oakes a Ying (1998), resp. opravila některé pasáže, které se nezdají být ve
zmíněném článku zcela správně. Simulační studie ve čtvrté kapitole, která hezkým způsobem doplňuje
teorii prezentovanou v kapitole třetí, je též vlastním příspěvkem autorky.

Matematická úroveň. Matematická úroveň práce je na vysoké úrovni. Jak je již uvedeno výše, práce ob-
sahuje též vlastní důkazy vypracované autorkou a naplňuje tak požadavky kladené na matematickou
úroveň diplomové práce na oboru Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie na MFF UK.

Faktická správnost. V práci se dle mého názoru nevyskytují zásadní faktické chyby.

Formální úprava a práce se zdroji. Práce je psána anglicky, dle mého (v tomto ohledu laického) názoru
bez větších stylistických nebo pravopisných chyb, dobře se čte. Použité zdroje jsou řádně citovány, též
po formální stránce správně. Celkově je formální úprava práce vynikající. Drobnou výtku mám pouze
k umístění obrázků a tabulek „doprostřed“ textu. V odborné literatuře se jedná o nestandardní řešení,
které ztěžuje sledování textu (např. čtyři řádky textu na začátku stran 36 a 40 lze snadno přehlédnout
a považovat je za součást tabulek zde uvedených).

Téma k zamyšlení a krátké diskuzi u obhajoby

Bylo by možné využít metod z diplomové práce k vyhodnocení efektu vybraných faktorů (věk, pohlaví,
komorbidity, . . . ) na dobu účinnosti vakcín(y) na COVID-19? Jakým způsobem by musel proběhnout sběr
dat, resp. příslušná studie, aby taková analýza byla možná? Respektive, co byste poradila odpovědným
orgánům, pokud by se chtěly tímto problémem zabývat?
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Závěr

Jedná se o velmi pěknou diplomovou práci, kterou bez jakýchkoliv pochyb doporučuji uznat jako diplomo-
vou pro obor Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie na MFF UK.

V Jindřichově Hradci dne 24. ledna 2021 doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy
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