
Posudek oponentky na diplomovou práci Barbory Zemanové:

Shluková analýza pro funkcionální data

Předložená práce se týká shlukové analýzy pro funkcionální data, popř. pro vysoko
dimenzionální data. Základní situaci lze popsat následovně: máme N pozorování,
i-té je ni rozměrný vektor tvořený hodnotami pozorovanými v časových okamžicích
ti1 < . . . < tini

. N pozorování je třeba rozdělit do shluků podobných vektorů. Počet
vhodných shluků není znám, je potřeba odhadnout.
Diplomantka se zabývala dvěma metodami. První je založena na snížení dimenze
pozorování a následné použití shlukovací metody založené na průměrování. Druhá
metoda je založena na využití konečných směsí normálních lineárních smíšených
modelů. Obě metody jsou aplikovány na reálná data z oblasti meteorolgie. Data se
týkala teploty a výše slunečního UV záření získaných v r. 2008 v oblasti Třeboně.
Práce je rozdělena do 5 kapitol. V první je uveden motivační příklad a základní
terminologie funkcionálních dat. V druhé kapitole je vyložena metoda shlukování
pomocí snížení dimenze včetně aplikace na reálná data. Třetí kapitola pojednává
shlukováni využitím konečných směsí normálních rozdělení, též s aplikací na reálná
data. Ve čtvrté kapitole jsou porovnány obě metody na základě simulovaných dat.
V posledni kapitole jsou shrnuty výsledky analýzy dat.
Práce se týká aktuální oblasti aplikované matematické statistiky- funkcionálních
dat. Je zpracována velice pěkně, pečlivě, dobře se čte. Diplomantka se seznámila s
celou řadou různorodých článků, které s porozuměním zpracovala. Zpracování dat
nebylo vůbec rutinní.
Nemám připomínky, jen několik dotazů:
1. Str. 11, pod (2.1)– je předpoklad o nezávislosti a konstantnosti rozptylu náhod-
ných chyb vhodný? Možná by stálo za diskuzi, zda je možné zeslabit tyto předpo-
klady včetně požadavku normálního rozdělení.
2. Str. 12, nahoře- je reálný předpoklad, že matice ΦiK má plnou sloupcovou hod-
nost?

Závěr: jedná se velice pěknou aplikační práci, která splňuje požadavky kladené na

diplomovou práci. Vřele doporučuji ji přijmout k obhajobě.
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