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Cílem práce Anny Filipové bylo shrnout metody pro regresní analýzu dat o současném stavu (current sta-

tus data) a podrobně rozepsat metody pro model aditivního rizika navržené v článku Lin, Oakes & Ying,

Biometrika, 1998.

Data o současném stavu představují speciální druh censorování, při němž je každý jedinec pozorován pouze

v jednom okamžiku a je zaznamenáno, jestli sledovaná událost nastala už před tímto okamžikemnebo nikoli.

Příkladem by mohla být průřezová studie nějaké choroby, při níž je proveden jediný diagnostický test, který

nám řekne, jestli dotyčný jedinec chorobu má (a okamžik vzniku choroby tedy nastal někdy v neznámém

čase v minulosti) anebo ne (a choroba vznikne někdy později nebo nevznikne vůbec).

Anna Filipová zpracovala zadané téma velmi pěkným a pečlivým způsobem. Zařadila stručné vysvětlení me-

tod pro analýzu dat o současném stavu Coxovým modelem a pak přešla k modelu aditivního rizika, pro nějž

Lin, Oakes & Ying navrhli překvapivě výpočetně dostupnou a široce využitelnou metodu pro odhadování

regresních parametrů a testování hypotéz. Výsledky z tohoto článku zpracovala ve srozumitelné a důkladně

propracované podobě a ilustrovala jejich využití vlastní simulační studií.

Anna Filipová pracovala po celou dobu velmi samostatně a iniciativně. Poctivě doplnila chybějící důkazy,

vypracovala argumenty pro jednotlivé kroky a opravila některé nedostatky zdrojového článku. Její simulační

studie je mnohem relevantnější a kvalitnější než cokoli, co bylo zatím v literatuře publikováno.

Téma práce. Téma práce vyžadovalo nastudování zdrojové literatury a důkladné promyšlení článku, v němž

byly mnohé kroky a argumenty jen zběžně načrtnuté.

Příspěvek diplomanta. Viz výše.

Matematická úroveň. Výborná – diplomanka se velmi snažila o rigorózní přístup k důkazům jednotlivých

tvrzení a zvládla je bez připomínek.

Formální úroveň. Nanejvýš drobné formální nedostatky, téměř žádné chyby a překlepy.

Práci Anny Filipové považuji za velmi nadprůměrnou a doporučuji ji uznat jako práci diplomovou.
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