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Shrnutí obsahu práce

Práce je věnována možnostem zobecnění klasického (jednorozměrného) Poissonova rozdělení na vícerozměrný
případ. V první kapitole jsou shrnuty základní vlastnosti Poissonova rozdělení. Druhá kapitola je věnována vy-
braným vícerozměrným zobecněním. Ve třetí kapitole jsou odvozeny odhady neznámých parametrů zavedených
modelů. Dále jsou zde studovány některé statistické vlastnosti těchto odhadů. Uvažované modely jsou následně
využity při analýze reálných a aktuálních dat v kapitole čtvrté. Empiricky, pomocí simulační studie jsou vlast-
nosti navržených odhadů dále studovány v páté kapitole. Práci zakončuje šestá kapitola, ve které jsou stručně
představeny některá další (v předložené práci nezahrnutá) vícerozměrná zobecnění Poissonova rozdělení, jež lze
nalézt v literatuře.

Celkové hodnocení práce

Téma práce. Téma navazuje na látku několika povinných kurzů, kterou netriviálním způsobem rozšiřuje, resp.
nutí autora samostatně použít aparát probíraný v rámci těchto kurzů. Zadání práce bylo splněno zcela ke
spokojenosti vedoucího práce.

Vlastní příspěvek. Vícerozměrná zobecnění Poissonova rozdělení prezentovaná v předložené práci jsou převzata
z literatury. Autor v práci doplňuje důkazy některých vlastností těchto modelů (v kapitole 2), samostatně
odvozuje odhady momentovou metodou a následně rigorózním způsobem zdůvodňuje statistické vlastnosti
těchto odhadů (oddíl 3.2). V rámci snahy odvodit asymptotické intervaly spolehlivosti pro parametry modelu
se autor samostatně vypořádal s ne zcela triviálním problémem (pro studenta bakalářského stupně studia),
kterým je fakt, že momentový (a konzistentní) odhad kladného parametru rozptylu (který je potřeba
odmocnit) může vyjít též záporně. S návrhem reálných a poměrně aktuálních dat pro praktickou část
(4. kapitola) přišel též sám autor práce.

Matematická úroveň. Matematické části textu jsou uváděny ve formě definic a tvrzení při konzistentním použí-
vání zavedeného značení. Hrubé chyby, mohu-li soudit, se v práci nevyskytují, drobné chybky či opomenutí
potom v míře přiměřené rozsahu a povaze práce.

Práce se zdroji. Zdroje, z nichž práce vychází, jsou řádně a též formálně správným způsobem citovány.

Formální úprava. Formální úprava práce je na vysoké úrovni. Zjevné překlepy nebo chyby se v práci vyskytují
v míře zcela minimální až nulové.

Závěr

Jedná se o velice hezkou práci, kterou bez jakýchkoliv pochyb doporučuji uznat jako bakalářskou práci.
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