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Shrnutí obsahu práce

Bakalářská práce Vojtěcha Kiky se zabývá asymptotickým přístupem k problému jednoduchého třídění

v analýze rozptylu. Zkoumá se v ní asymptotická normalita testové statistiky a asymptotické vlastnosti

Tukeyho a Scheffého metody.

Celkové hodnocení práce

Téma práce. Téma je pro bakalářskou práci přiměřené a jeho zpracování je v souladu s požadavky

vyslovenými v zadání práce.

Vlastní příspěvek. Příspěvek autora spočívá v odvození asymptotického rozdělení testových statistik a

provedení simulační studie za platnosti nulové hypotézy. Odvození asymptotického rozdělení je

celkem rutinní práce využívající výsledky a tvrzení známá z bakalářského studia.

Matematická úroveň. Matematicky je práce na solidní úrovni. Značení je řádně zavedeno, definice

a tvrzení jsou správně zformulovány, v důkazech jsou jednotlivé kroky zdůvodněny a podrobně

rozepsány. Mám jen pár drobných připomínek zmíněných níže.

Práce se zdroji. Zdroje jsou citovány pečlivě a, nakolik mohu posoudit, nejsou nikde opisovány do-

slova.

Formální úprava. Práce je po typografické i jazykové stránce velmi slušně napsaná, je v ní jen několik

drobných problémů.

Připomínky

1. Název kapitoly 1 Analýza rozptylu jednoduchého třídění je nešt’astně zformulován.

2. Důkaz Věty 1 má problém v tom, že odkazuje na tvrzení uvedená později, která v daném okamžiku

ještě nebyla vyslovena ani dokázána.

3. Poslední nerovnost před začátkem části 2.1 na str. 7: nerovnost nelze v daném tvaru a kontextu

považovat za ověřenou.

4. Důkazy lemmat 4 a 5 by byly snazší, kdyby se využil zápis testové statistiky ve tvaru kvadratické

formy (ten ale není uveden v knize J. Anděla).

5. Příjmení autora poslední citované práce je van der Vaart, nikoli Vaart.

Otázka k obhajobě

Do simulační studie jste zařadil rozdělení Bi(100; 0,3) [případ 7, str. 17]. Je model uvedený na počátku

kapitoly 2 (str. 5) pro toto rozdělení vhodný?

Závěr

Práci Vojtěcha Kiky považuji za velmi slušnou a doporučuji ji uznat jako bakalářskou práci.
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