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Předložená diplomová práce se zabývá vybranými aspekty robustnosti statistických odhadů, 
tj. 

1. Postupů založených na srovnání chvostu rozdělení odhadu s chvostem distribuce, z níž 
pochází náhodný výběr na jehož základě je odhad konstruován. 

2. Bodu zvratu studovaných odhadů. 
Podstatně větší pozornost je věnována prvnímu přístupu. 
 
   Autorka sestudovala mnoho prací rozptýlených v různých časopisech, především pak prací 
vedoucí této práce, a jednotným způsobem shrnula hlavní výsledky. Jednotlivé přístupy pak 
aplikovala na M-, L- a R-odhady. Ilustrovala tak - z danehé hlediska - robustnost postupů, 
které jsou často používány v praxi, např. různé typy průměrů, Huberův odhad či Hodgesův-
Lehmanův odhad. 
 
   V práci lze nalézt nejenom řadu důkazů vybraných tvrzení, ale také četná numerická 
srovnání zkoumaných metod v případě, kdy data pocházejí z rozdělení s těžkými chvosty. 
Tato srovnání považuji za obecně zajímavá. 
 
   Práce je napsána úhledně v TeXu slušnou angličtinou. Rodilý mluvčí by patrně některé 
pasáže poněkud přeformuloval, autorovi tohoto posudku se nicméně práce četla dobře. 
Překlepů v matematice jsem nalezl minimálně. V každém případě bych doporučil ve všech 
grafech popisovat osy, aby bylo čtenáři ihned jasné, co je co. 
 
   K obhajobě mám následující dotazy, resp. žádosti o doplnění: 

1. Pro jaké hodnoty a charakteristiky 𝐵(𝑇𝑛,𝑎) a jim podobné jsou blízko (dosahují) 
svých limitních hodnot? Z grafů nejsem schopen tuto informaci zjistit. 

2. Poprosil bych diplomantku, kdyby například pro výběrový medián napočítala hodnoty 
𝐵(𝑇𝑛,𝑎) pro větší hodnoty a, aby skutečně bylo vidět rychlost konvergence, a tyto 
výsledky graficky ilustrovala. Doufám, že se tím upřesní tvrzení o rychlosti 
konvergence uvedené na straně 36. Podobně by šlo postupovat i u dalších zkoumaných 
odhadů a/nebo charakteristik robustnosti. 

3. Prosil bych podrobně vysvětlit výsledky obsažené v tabulce 4. 
 
Celkově soudím, že práce splnila zadání, autorka prokázala schopnost tvůrčím způsobem 
porozumět netriviálnímu matematickému textu, schopnost programování i syntézy výsledků. 
Z těchto důvodů ji doporučuji uznat za práci diplomovou. 
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