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Diplomová práce pojednává o několika typech symetrií rozdělení náhodných vek-
torů, jsou studovány jejich vlastnosti, dokázána řada tvrzení týkající se též jejich
vzájemných vztahů. Práce vychází ze prací Serfling, R. J. (2006), Zuo, Y. a Serfling,
R. J. (2006), Kemperman, J. H. B. (1987) a Rousseeuw a Struyf (2004).

Předložená práce je rozdělena do 5 kapitol. V kapitole 1 jsou zavedeny a vysvět-
leny různé symetrie, speciálně jde o sférickou, centrální, úhlovou, poloprotorovou a
regresní. Druhá kapitola se týká základních vlastností uvažovaných symetrií a stu-
diu vztahů mezi nimi. Dalsi kapitola se týká mnohorozměrných mediánů a diskuzí
kolem jejcjich vlastností a vatahů. Čtvrtá kapitoje obsahuje studium vlastností re-
gresní symetrie, jejich vztahům v souvislosti s regresní hloubkou. Poslední kapitola
má jakýsi doplňkový charakter, obsahuje některé důkazy a různé diskuze.

Téma je velice dobře zpracované. Dobře se čte. Publikované výsledky jsou pře-
hledně zpracované, jsou doplňovány, upřesňovány a je ukazáno, ze některá publi-
kovaná tvrzení neplatí. Uchazeč konstruuje protipřiklady. U řady tvrzení opravuje
tvrzení i důkazy popř. je nově dokazuje. V tom je vlastní příspěvek autora, doplneni
a oprava ruzných tvrzeni, konstrukce řady vhodných protipříkladu, z nichž některé
ukazují, že některá publikovaná tvrzeni neplatí. Nejde o žádné triviality.

V práci jsem nenalezla žádné věcné chyby, jen několik překlepů. Jen by asi bylo
vhodné očíslovat některé matematické vzorce a usnadnit jejich hledání při pozdějším
použití. Také popisky obrazků by měly být podrobnější.

Zadání diplomové práce bylo splněno. Diplomant se musel seznámit s náročnou
problematikou, která není předmětem magisterského studia -toto bylo dost pracné.

Dotazy k obhajobě:
1. Byly byly někdy zkontruovány testy pro některé symetrie, popř. využity v

nějakých testech, tedy existuje jejich statisticke využití?
2. Vaše citace jsou z doby před 15 lety a více. Novější výsledky nebyly publiko-

vány?
3. Obrázky s lepšími popiskami.

Domnívám se, že predložená práce splňuje všechny požadavky kladené na diplomo-
vou práci a proto ji doporučuji za ni uznat.

Prof. Marie Hušková, DrSc., KPMS MFF UK
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