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Shrnutí:

Diplomová práce Martina Otavy pojednává o maximálně věrohodných odhadech parametrů v zo-
becněném lineárním modelu se smíšenými efekty (GLMM) s důrazem na výpočetní aspekty. Jelikož
tyto odhady jsou definovány jako maximum relativně složité věrohodnostní funkce, je při jejich vý-
počtu nutné použití vnořených numerických aproximací. Druhá kapitola práce Martina Otavy zavádí
GLMM, vysvětluje jeho předpoklady a interpretaci a odvozuje věrohodnostní funkci. Třetí kapitola
se zabývá základními numerickými metodami pro řešení soustav nelineárních rovnic používanými ve
statistice. Jádro práce spočívá ve čtvrté kapitole, která popisuje metody pro aproximaci integrálů
vyskytujících se uvnitř věrohodnostní funkce. Pátá kapitola je věnována stručné ilustraci metod
z předchozí kapitoly pomocí dvou krátkých simulačních studií motivovaných reálnými daty.

Práce má kompilační charakter, ale pojednává o relativně náročném tématu, propojuje několik ne-
závislých zdrojů a je zpracovaná dostatečně kvalitně. Je to takové pěkné shrnutí pojednávaného
tématu a to bylo koneckonců i jejím účelem. Popis Gaussovy-Hermitovy kvadratury v kapitole 4.3
zaslouží pochvalu, je pojat velmi pěkně. Simulační studie z kapitoly 5 nejsou dostatečně obecné ani
propracované, aby mohly být považovány za samostatný příspěvek, jedná se spíš jen o ilustraci.

Mezi moje hlavní výtky patří pominutí asymptotických vlastností maximálně věrohodných odhadů
v GLMM a jejich předpokladů (konsistence, asymptotická normalita, asymptotický rozptyl), což
nejen patří do tématu, ale je to důležité i pro správnou interpretaci výsledků numerických pro-
cedur (viz moje připomínky týkající se používání pojmů „nestrannostÿ a „konsistenceÿ v práci). Je-li
práce orientována na numerické aspekty, pak by bylo dobré věnovat více pozornosti také důkazům
konvergence numerických procedur. Text je místy pojat příliš epicky, což je na úkor přesnosti a sro-
zumitelnosti, a obsahuje zbytečně velký počet překlepů. Systematické používání instrumentálních
vazeb typu „je maximalizační úlohouÿ budí dojem, že fakta zmiňovaná v práci platí pouze dočasně.
Ani po matematické stránce není práce na mnoha místech dotažená tak, jak by mohla být.

Předloženou práci Martina Otavy celkově hodnotím jako solidní a doporučuji ji uznat za práci diplo-
movou.

Specifické připomínky:

• 511 „Odezva odpovídá Poissonovu rozdělení, vzhledem k tomu, že počet záchvatů je vždy nezá-
porný a není shora omezen pevnou hranicí.ÿ To stačí ke zdůvodnění předpokladu Poissonova
rozdělení?

• 8 V definici 2.2 a jejím okolí chybí zmínka o nezávislosti Yij a Yi′j′ pro i 6= i′ a bi a bi′ pro
i 6= i′. Chybí také předpoklad podmíněné nezávislosti Yij a Yij′, je-li dáno bi, což je nutné pro
platnost (2.7).

• 814 „Běžným předpokladem ve většině aplikací je nulová střední hodnota pro každou složku
vektoru [bi].ÿ To není předpoklad, to je podmínka nutná pro identifikaci parametrů.

• 81−3 „Pokud bychom zavedli faktor xF , který upravuje závislost regresoru a odezvy skrze inter-
akci mezi xF a xk, potom můžeme interpretovat výsledky jen ve vztahu k našim konkrétním I

skupinám.ÿ Tuto větu shledávám nesrozumitelnou.



• 91−11 Je to trochu jinak, nejde o počet skupin ani o to, jestli jsou zastoupeny všechny. Pomohlo
by větší využití matematického značení a domýšlení jeho významu.

• 1010 „Probíhá bez újmy na obecnosti.ÿ Není jasné, co je podmět této věty.
• 1117 „míÿ místo „máÿ.
• 124 „. . . funkce L(·) vzniklá prohozením rolí parametrů a proměnných již hustotou být nemusí.ÿ
A kdo by si to myslel?

• 133−8 Mnoho zbytečných řečí odvádí pozornost od logiky důkazu.
• 1610 „Vzhledem ke konkavitě věrohodnostních funkcíÿ A jak víme, že jsou konkávní ve všech
parametrech a pro každá data? Platí to vůbec?

• 172 „Nižší rychlost konvergence dosahujeme, je-li některá Uk(α̂) = 0ÿ V maximálně věrohod-
ném odhadu je skóre vždycky nula.

• 197 „kritéreumÿ místo „kritériemÿ.
• 321 y∗ij = g(yij): co dělat, když g(yij) = ±∞? (Např. g = log, Yij ∼ Po a yij = 0.)
• 337 „odhad ψ je nestranný a konsistentníÿ. O nestrannosti tohoto odhadu mám vážné pochyb-
nosti.

• 3417 „. . . pracovní vektor Y ∗

i , použitý v důkazu, byl založen na β̂ a b̂ÿ Podle 321 a 331−2 má
Y ∗

i mít složky g(yij): kde je závislost na β̂ a b̂?
• 32− 34 Důkaz věty 4.6: to si nezaslouží zvát důkazem, zvláště ne bod (iii).
• 3513 Je Q totéž, co K?
• 38, definice 4.6: Asi mělo být věta 4.8 místo 4.3.
• 4811 „Podstatným ukazatel. . . ÿ
• 486 „pacietÿ
• 49 Úvahy o konsistenci nejsou zcela v pořádku; konsistence vyžaduje I −→ ∞, ne pouze IJ −→

∞. Proč se zde mluví pouze o konsistenci nestranného odhadu? Odhad α̂ bude těžko nestranný.
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