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II. Posudek oponenta 

 

Předložená diplomová práce se věnuje problematice statistických metod a programů využívaných na FaF 

UK. V teoretické části diplomant přehledně shrnuje a vysvětluje základní pojmy matematické statistiky, 

podává základy teorie odhadu, testování hypotéz a hodnocení statistických závislostí a stručně pojednává 

také o plánování statistického šetření.  

Ve vlastní práci  se diplomant podle zadání zaměřil na statistické programy používané na FAF UK HK a to 

zejména na možnosti programu MS Office Excel. Těžiště zde tvoří sešity aplikace Excel vytvořené Doc. 

Petrem Klemerou, umožňující farmaceutům a přírodovědcům pohodlně provádět užitečné statistické výpočty, 

např. výpočty intervalových odhadů pravděpodobnosti, t-testy, chí-kvadrát test závislosti kvalitativních znaků, 

jedno a dvoufaktorovou analýzu rozptylu, lineární regresi, shlukovou analýzu aj. Diplomant krátce pojednává 

také o dalších programech, např. QC-Expert nebo NCSS.  V poslední části diplomant uvádí 12 příkladů 

praktického využití výše uvedených prostředků v konkrétních výzkumných úkolech studentů a pracovníků 

FAF. V diskusi upozorňuje na nejčastěji  se vyskytující nekorektnosti, jichž se občas dopouštějí výzkumníci 

nejen na FAF při interpretaci výsledků své práce. Jedná se zejména o nevhodně zvolené výběrové soubory 

(příliš malé nebo nerovnoměrné), někdy jde o nevhodně zvolenou metodu, často se vykytuje záměna 

směrodatné odchylky a výběrové směrodatné odchylky.  

K práci mám následující připomínky a dotazy: 

1. U příkladů většinou není uveden zdroj ani širší kontext úkolu.  

2. př. 1: co vyplývá ze zjištěné hustoty pravděpodobnosti? 

3. př.2: Proč se u nástřiků počítá relativní vývěrová směrodatná odchylka? 

4. př.4.: O čem konkrétně vypovídají intervalové odhady v dané sitauci? 

5. př.9: Co vyplývá z hodnot regresních koeficientů? 

6. př. 10 chybí závěr 

7. str.10 3.ř.sh ve slovním spojení  "příbuzných hodnot" se jedná o překlep, správně má být přípustných 

8.  Nelze přehlédnout, že v práci se vyskytuje relativně velké množství  překlepů a stylistických neobratností, 

na mnoha místech jsou navíc čárky ve větách, místy se vyskytují dokonce pravopisné chyby  

    

I přes uvedené připomínky má práce pro FAF přínos z hlediska věcného i pedagogického, kladně hodnotím 

zejména diskusi nejčastěji se vyskytujících nekorektností. Práci  doporučuji k obhajobě.   

 

Navrhovaná klasifikace velmi dobře  
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