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I. Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Diplomant Ondřej Dedík si toto pro farmaceuta neobvyklé a obtížné téma práce vybral vzhledem ke svému 

zájmu o aplikace matematické statistiky a díky nadstandardním znalostem v tomto oboru. K práci přistupoval 

zodpovědně a samostatně.  Během přípravy práce zjišťoval na všech katedrách, zda a jaké statistické 

metody jsou tam využívány, a s pracovníky kateder konzultoval konkrétní typické případy. Zaměřoval se 

nejen na klasifikaci používaných metod, ale také na případné nepřesnosti či možné chyby při jejich 

praktickém použití.  

 

Předložená diplomová práce má rozsah 73 stran a obsahuje 23 obrázků a stejný počet tabulek. Po technické 

stránce na ní nenalézám závady. Obsah je rozčleněn způsobem odpovídajícím  cílům práce. Jeho hlavní 

části tvoří teoretická část, v níž stručně a přehledně popisuje základní pojmy, předpoklady a postupy 

používaných statistických metod, dále kapitola věnovaná popisu zde nejpoužívanějších statistických 

programů  a konečně kapitola uvádějící konkrétní typické příklady užití statistiky ve výzkumu a výuce fakulty.  

Cenná jsou i závěrečná doporučení, upozorňující na nebezpečí i občasný výskyt nekorektností při aplikaci 

statistických metod. Práce je doplněna CD diskem, který vedle povinného souboru s textem diplomové práce 

obsahuje také sadu devíti vybraných příkladů, vhodných pro použití v předmětu Statistické zpracování dat, 

vyučovaném na naší fakultě. 

 

V práci se vyskytuje několik drobných formulačních nepřesností, například 

- str. 3, poslední řádek:  místo “odchylek ...  hodnot průměru” má být “... od průměru” 

- str. 11:  první ani druhá charakteristika parametrických testů není příliš výstižná 

- str. 23: ve výrazu (4.26) má být vpravo místo “ = “  znaménko “ + “ 

-  

- str. 60, 4,10:  u praktického příkladu postrádám  vysvětlení o co konkrétně jde. 

 

Výše uvedené detaily ovšem nesnižují skutečnou hodnotu práce, která beze zbytku a na velmi dobré úrovni 

splnila zadané cíle. Proto doporučuji diplomovou práci Ondřeje Dedíka k obhajobě.        
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