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Zobecněné lineární smíšené modely (generalized linear mixed models – GLMM) představují jednu
z nejpoužívanějších tříd modelů pro analýzu korelovaných (longitudinálních, panelových a ji-
ných) nenormálních dat, přičemž metoda maximální věrohodnosti je dominantní metodou pro
odhad neznámých parametrů a následnou inferenci. Nicméně výpočet odhadů je mnohem méně
přímočarý v porovnání s jednodušším lineárním nebo lineárním smíšeným modelem a je nutné
obrátit se na numerické algoritmy a aproximace, kterých bylo v posledních přibližně 20-ti letech
v literatuře navržena celá řada. Bohužel, ne vždy obsahuje literatura podrobnější matematická
odůvodnění navržených postupů. Cílem diplomové práce proto bylo popsat nejpoužívanější po-
stupy matematicky rigoróznější formou než tomu je v literatuře obvyklé a následně tyto postupy
porovnat. Konstatuji, že tohoto cíle diplomant téměř beze zbytku dosáhnul.

Práce začíná úvodní kapitolou, která popisuje motivaci pro zavedení zobecněných lineárních
smíšených modelů a dále stručně seznamuje čtenáře s obsahem zbývající části práce. Druhá
kapitola představuje ilustrační data, zavádí zobecněný lineární smíšený model a formou jed-
noduchých tvrzení shrnuje jeho základní vlastnosti. Druhá část druhé kapitoly poté popisuje
základní problémy spojené s aplikací teorie maximální věrohodnosti na GLMM. Následná, stále
spíše přípravná krátká třetí kapitola shrnuje základní numerické algoritmy, které jsou obvykle
používány při praktickém výpočtu ML odhadů. Hlavní část práce a diplomantův osobní pří-
nos jsou obsaženy ve čtvrté kapitole, kde diplomant systematickým způsobem popisuje některé
přístupy používané k aproximaci analyticky nevyjádřitelných integrálů, s nimiž je potřeba se
vypořádat při maximalizaci věrohodnosti plynoucí z předpokládaného GLMM. Vlastnosti jed-
notlivých aproximací jsou podávány ve formě tvrzení, jež jsou následně vesměs dokázána. Na
základě vlastního návrhu diplomanta byla kapitola 4 rozšířena o GLMM s nenormálně rozděle-
nými náhodnými efekty (oddíl 4.4). Pátá kapitola je poté věnována několika simulačním studiím,
jejichž scénáře jsou motivovány reálnými daty představenými v druhé kapitole. Diplomant zde
porovnává dříve popisované aproximativní metody a to jak vzhledem ke statistickým vlastnos-
tem získaných odhadů, tak vzhledem k potřebnému výpočetnímu času. Šestá kapitola stručně
shrnuje dostupné softwarové možnosti s důrazem na volně šiřitelný balík R a jeden z nejrozší-
řenějších komerčních prostředí, kterým je balík SAS. Práce končí shrnutím a závěrem v sedmé
kapitole.

Diplomant pracoval velice samostatně a svědomitě s pouze několika málo poměrně nevýznam-
nými vstupy ze strany vedoucího. Též seznam zdrojů, z nichž se mělo při přípravě diplomové
práce čerpat, byl výrazně rozšířen samotným diplomantem na základě samostatné úvahy a studia
souvisejících zdrojů.
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Práci splňuje všechny požadavky kladené na diplomovou práci pro studijní obor Pravděpodob-
nost, matematická statistika a ekonometrie studijního programu Matematika na Matematicko-
fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze a doporučuji ji proto k obhajobě.

V Praze dne 1. května 2011

RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.
vedoucí diplomové práce

2


