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Pfedkladana prace se zabyva statistickou chybou vyberoveho odhadu relativni cetnosti
vyskytu urciteho jevu vpopulaci. Vpraxi bezne pouzivany vzorec vychazi zvetsinou
neplatneho pfedpokladu prosteho nahodneho vyberu. Prace se konkretne zamefuje na situaci,
kdy vyber je ziskan pomoci kvot nebo kdy se pristupuje k vazeni — oboji za ucelem dosazeni
reprezentativity vyberu s ohledem na zvolene charakteristiky.

Vuvodni kapitole jsou vylozeny zakladni pojmy zteorie a praxe v^berov^cb. setreni.
Ve druhe kapitole se autorka nejprve zameruje na kvotm vybery. Pomoci teoretickych

vypoctu dochazi k zaveru, ze rozptyl odhadu je ve skutecnosti (1 — _ R 2 ) -krat nizsi, nez udava

bezne pouzivany vzorec, kde R2 je koeficient determinace niodelu vysvetlujiciho v^skyt
zkoumaneho jevu pomoci kategorialni kvotni promenne. Priblizna platnost stejneho
,,redukcniho koeficientu" je posleze potvrzena i pro pripad vazeni vyberu, a to pomoci
simulaci. Je vyslovena opravnena donmenka, ze stejny vysledek bude pfiblizne platit i
pro vice kvotnich ci vazicich promennych, ci pro kombinaci kvot a vazeni.

Tfeti kapitola je venovana empirickemu odhadu statisticke chyby z casovych fad vysledku
volebnich modelu pro volby do PS PCR realizovanych agenturami Median a STEM. Pouzity
jsou tfi koncepcne ruzne postupy; jejichz vysledkem je empiricky odhad hodnoty vyse
zmineneho ^redukcniho koeficientu".

Autorka se musela vkratke dobe seznamit s problematikou vyberovych setreni, sama
ziskala z verejhe dostupnych zdroju realna data pro tfeti kapitolu. Zde na ne aplikuje metody.
z teorie nahodnych procesu a analyzy casovych fad. Vetsina vypoctu je provadena
vprogramu MS Excel - pfislusne soubory jsou pfehledne organizovany a jsou kdispozici
na pfilozenem CD.

Prace samotna je pfehledne a logicky clenena, psana je stylisticky i matematicky
kultivovanym jazykem. Jen nekde se autorka dopousti jistych formulacnich neobratnosti.
Provadene uvahy a vypocty jsou srozumitelne vysvetleny a stoji napevnych teoretickych
zakladech. Vsechny v^sledky jsou pak pfehledne a srozumitelne prezentovany. Obsah tfeti
kapitoly muze byt potencialne zajimavy i pro ctenafe-politologa. Autorka si .je vedoma
omezeni vyplyvajicich z jen castecne dostupnosti dat a z pouzitych metod.

Prace je zajimavym a inspirativnim pfispevkem k problematice vyberovych setreni.
Bezezbytku splnuje zadani tematu, jimz byla kvantifikace vlivu kvot a vazeni na statistickou
chybu. Jeji zavery jsou do znacne miry pouzitelne v praxi.

Doponicuji, aby byla prace pfijata jako bakalaf ska na MFF UK.

V Praze dne 15. cervna 2010 Mgr. Tomas Hanzak


