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Shrnutí obsahu práce

Autor v první £ásti práce nejprve na p°íkladu p°edstavuje problém spojený s useknutými daty, na£eº
formáln¥ de�nuje obecné useknuté rozd¥lení. V následujících dvou £ástech se zam¥°uje zvlá²´ na metody
odhadu neznámých parametr· useknutého normálního rozd¥lení a useknutého gamma rozd¥lení (se zná-
mými mezemi useknutí). Ve £tvrté £ásti nasti¬uje, jak je moºné si poradit v p°ípad¥ p°edem neznámých
mezí ohrani£ujících obecné useknuté rozd¥lení. V záv¥re£né páté £ásti se pak v¥nuje analýze rozd¥lení
vý²ky amerických voják·.

Celkové hodnocení práce

Téma práce. Autor p°edvedl r·zné stochastické modely pro useknutá data a provedl analýzu reálných
dat, jak bylo v zadání práce vyºadováno. Problém useknutých rozd¥lení nespadá do standardních
osnov bakalá°ského studia Obecné matematiky se zam¥°ením Stochastika, ov²em základní znalosti
zde poskytované posta£ují k tomu, aby si student byl schopen s touto problematikou poradit.
Téma tedy bylo zvoleno velmi vhodn¥ pro to, aby student uplatnil a p°edvedl své nabyté znalosti.
I kdyº odvození rovnic odhad· zvládl autor bez závaºných pochybení, mám stále n¥kolik výhrad
k pouºitému teoretickému ospravedln¥ní postupu (viz poznámky níºe).

Vlastní p°ísp¥vek. Autor se pozorn¥ v¥nuje odvození moment· useknutého normálního a gamma roz-
d¥lení, které posléze pouºívá pro nalezení momentového odhadu neznámých parametr·. Jako dru-
hou moºnost uvádí metodu maximální v¥rohodnosti, jejíº popis je zcela vy£erpávající. U obou
typ· uvaºovaných rozd¥lení si správn¥ pov²imnul a názorn¥ ukázal, ºe p°i vhodné volb¥ pouºitých
moment· tyto odhady splývají. V p°ípad¥ normálního rozd¥lení také ukázal cestu, po které do²el k
odhadu Fisherovy informa£ní matice nutné pro aproximaci limitního rozd¥lení. B¥hem t¥chto cest
se v²ak dopustil i n¥kolika klopýtnutí (viz níºe). V záv¥re£né páté £ásti pak na datasetu obsahujícím
vý²ky amerických voják· demonstruje, ºe je schopen s pomocí softwaru implicitn¥ zkonstruované
bodové i mnoºinové odhady nalézt.

Matematická úrove¬. Pojmy byly zavedeny a posléze pouºívány tak, jak se od matematického textu
o£ekává. Ten se zde sestává ze základních de�nic a pak postupného odvozování odhad·, coº zahrnuje
výpo£et moment· pro momentovou metodu, výpo£et derivací v¥rohodnosti pro konstrukci MLE a
odvození asymptotických vlastností. Ov²em uvítal bych, kdyby výsledná zji²t¥ní byla shrnuta do
n¥kolika tvrzení, kde by bylo p°ehledn¥ vid¥t, jaké p°edpoklady po cest¥ k výsledku p°ijal autor
za nutné. Dále bych m¥l upozornit na nekonzistenci zavedeného zna£ení. Na n¥kolika místech bylo
znát, ºe se autor snaºil drºet zna£ení zavedeného jinými autory, aniº by to upravil pro své pot°eby,
nap°. podmínky regularity p°evzaté z And¥lových Základ· matematické statistiky.

Práce se zdroji. Nejhojn¥ji citovaným literárním zdrojem byla diserta£ní práce M. M. Mittala, Esti-
mating the Parameters of Truncated Distributions, z roku 1984. Vyuºívá ji p°edev²ím z d·vodu
p°ehledného zpracování diskuze existence °e²ení soustav rovnic de�nujících odhady. Nedovedu v²ak
posoudit, do jaké míry se skute£n¥ jedná o opravdu p·vodní výsledky. Nicmén¥ tyto výsledky autor
popisuje vlastními slovy a pro v¥t²í podrobnosti °ádn¥ odkazuje na jiné zdroje. T¥mi jsou dva poz-
d¥j²í odborné £lánky v¥nující se useknutému gamma rozd¥lení, £lánek z roku 1964 o odhadu mezí
useknutí a nov¥j²í (2014) vydání knihy Nielsena o exponenciálních rodinách p·vodem z roku 1978.
P°i pouºívání statistických metod se autor spoléhal na And¥lovy Základy matematické statistiky.
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Formální úprava. Práce je napsána v anglickém jazyce a musím konstatovat, ºe se nevhodné formulace
£i p°eklepy vyskytují jen v minimální mí°e. Autor si zdárn¥ poradil s nástrahami matematického
textu a tudíº formální úpravu práce povaºuji za velmi slu²nou. S výjimkou prvního obrázku zejí-
cího uprost°ed úvodní stránky jsou v²echny obrázky adekvátn¥ umíst¥ny. Av²ak n¥které popisky
obrázk· by zaslouºily up°esn¥ní a °ádné zakon£ení te£kou.

P°ipomínky, dotazy

1. Úvodní p°íklad vychází z p°edpokladu, ºe rozd¥lení rychlosti projíºd¥jících aut je normální. V celé
práci jsem v²ak nena²el jediné (by´ krátké) zamy²lení nad tím, jaké d·sledky by mohl mít mylný
p°edpoklad p·vodního rozd¥lení. Co by se mohlo stát, pokud bychom p°edpokládali v p°íkladu
gamma rozd¥lení?

2. De�nice 2 za£íná p°edpokladem, ºe meze interval· jsou z R+, nem¥lo zde být dokonce R∗? Také
zde pouºívá dvojí ozna£ení distribu£ní funkce: F i FX .

3. Str. 7, poslední rovnost úpravy integrálu tvo°ícího jádro momentové vytvo°ující funkce neplatí,
nebo´ je opomenuta integra£ní konstanta standardního normálního rozd¥lení.

4. Na stranách 8 a 19 se uvádí, ºe parametrickým prostorem je Θ ⊂ R × R+ £i Θ ⊂ R+ × R+, pro£
to není rovnou uvedeno jako rovnost, kdyº se s tím pak nadále takto pracuje?

5. Str. 9, "Both are consistent estimators of the expected value and . . . "odkazuje na výb¥rový pr·m¥r
a výb¥rový rozptyl. Myslím, ºe sd¥lení v¥ty by zde m¥lo být up°esn¥no, aby bylo správné.

6. P°i pouºití momentových metod autor pí²e, ºe je z°ejmé, ºe jednotlivé parametrické funkce τ1 a
τ2 nejsou prosté. S tím se souhlasit dá. Co mi ov²em na první pohled z°ejmé není, ºe by obdobné
tvrzení m¥lo platit pro celkové zobrazení τ = (τ1, τ2), coº je zde mnohem podstatn¥j²í.

7. Str. 12, výraz (b− a)/12 namísto (b− a)2/12.

8. Podmínky regularity p°evzaté z And¥lových Základ· matematické statistiky kopírují i zna£ení zde
pouºívané. Autor navíc uvádí, ºe je zapot°ebí splnit tyto podmínky regularity, aniº by sd¥lil, co
tím p°esn¥ zaji²´uje. Za problematický p°edpoklad zde ozna£uje (R1), tedy, ºe skute£ný parametr
je pokryt otev°eným intervalem obsaºeným v Θ = R × R+. Není v²ak takovéto Θ samo o sob¥
oním otev°eným intervalem pokrývajícím neznámý parametr?

9. �ásti 2.4.3 a 2.4.4 se v¥nují odvození asymptotického rozd¥lení, kde se nadále autor odvolává na
And¥la. Není v²ak zapot°ebí ov¥°it n¥jaké p°edpoklady k uvedeným (R1)�(R4) navíc, abychom
mohli tato odvození provád¥t?

10. Str. 15, autor zde uvádí, ºe rozd¥lení Waldovy testové statistiky Wn je, cituji, "Wn
a.s.∼ χ2

p". Mohl
by, prosím, autor osv¥tlit, co podle n¥j tento zápis znamená?

11. Str. 17, p°ed De�nicí 4 zám¥na významu a, b s α, β. De�nice 5 za£íná "et" namísto "Let".

12. Na str. 21 autor pouºívá pojmy konzistence odhadu a existence °e²ení jako synonyma.

13. Jedna stránka na pokrytí problematiky neznámých mezí useknutí nesta£í. Autor zde ukazuje, jak
postupovat p°i odhadu krajních mezí a, b n¥jakého rozd¥lení na intervalu (a, b). Jak bychom ale
m¥li postupovat v p°ípad¥, ºe je zapot°ebí zárove¬ odhadnout dal²í parametry p°edpokládaného
rozd¥lení? U obou uvedených p°íklad· useknutých rozd¥lení jsme byli sv¥dky toho, ºe ony meze a
a b hrají v odhadovacích rovnicích zásadní roli.
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14. Na stejném míst¥ zavrhuje metodu maximální v¥rohodnosti, nebo´ poru²uje p°edpoklad (R3), tedy,
ºe mnoºina, kde je hustota kladná, závisí na neznámých parametrech. Dále pak navrhuje postup,
který, jak sám uvádí, je zcela odli²ný. Mohl by se, prosím, autor zamyslet, jak by se konstruoval
maximáln¥ v¥rohodný odhad parametr· a a b v rozd¥lení s hustotou f(x;θ|a, b) ∝ f(x;θ) ·I[a,b](x),
x ∈ R, tedy omezené na p°edem neznámý interval [a, b]?

Záv¥r

Jedná se o celkem slu²nou práci, jeº se v²ak nevyhnula nekonzistenci zna£ení, nep°esným matematickým
výraz·m £i nedotaºeným teoretickým opodstatn¥ním. Jelikoº v²ak práce spl¬uje stanovené poºadavky,
tak ji doporu£uji uznat jako bakalá°skou práci. Byl bych rád, kdyby se autor p°i obhajob¥ vyjád°il k
n¥kolika vybraným p°ipomínkám vý²e (nap°íklad 1, 8, 9, 10, 14).

Mgr. Jan Vávra

Katedra pravd¥podobnosti a matematické statistiky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

V Ostrom¥°i dne 14. £ervna 2021
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