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Shrnutí obsahu práce

Práce si klade za cíl pojednat o regresních modelech s dichotomickou odezvou, respektive o modelech, kde
je odezva vystavena cenzorování. První kapitola je úvodem do problematiky regresních modelů s dicho-
tomickou odezvou s důrazem na situaci, kdy lze tuto odezvu chápat jako výsledek diskretizace původně
spojité proměnné. Historické pozadí tohoto přístupu je stručně popsáno v kapitole druhé. Třetí kapitola při-
náší úvod do zcela jiné oblast a to do oblasti analýzy (zprava) cenzorovaných dat. Práce je zakončena čtvrtou
kapitolou, která se věnuje popisu možností analyzovat cenzorovaná data pomocí vybraných softwarových
produktů.

Celkové hodnocení práce

Téma práce. Téma je dosti obsáhlé pro bakalářskou práci. Již samotný název vede na dvě rozsáhlé třídy
modelů: (i) s omezenou odezvou, (ii) s cenzorovanou odezvou. Obě tyto třídy by samy o sobě mohly
sloužit jako téma jedné bakalářské práce, čemuž potom odpovídá ne zcela ideální kvalita vypracování.
S ohledem na oficiální zadání práce lze však konstatovat, že bylo splněno, byt’ s jistými výhradami
(viz níže).

Vlastní příspěvek. Autor v kapitole 3 samostatně analyzoval reálná data.

Matematická úroveň. Matematická úroveň práce je spíše podprůměrná. Platnost některých vyjádření je
přinejmenším sporná, na některých místech dokonce chybná. Více viz níže konkrétní připomínky.
Nejsem si zcela jist, že autor plně chápe význam všeho, co ve své práci uvádí.

Práce se zdroji. Zdroje jsou citovány formálně správným způsobem. Zkopírované nebo doslovně přeložené
pasáže se v práci snad nevyskytují. Drobné pochybnosti ve mně vyvolává pouze věta „Předpokládejme,
že lineární logistický model je použit, aby popsal vztah mezi pravděpodobností nalezení zlata p a hod-
notou vysvětlující proměnné „voda“.“ na str. 12, jejíž větná stavba odpovídá spíše angličtině. Nicméně
věřím, že se jedná toliko o autorovu neobratnost při snaze o formální vyjadřování.

Formální úprava. Vzhledem k použitému programu pro tvorbu dokumentů (LATEX) se formální úprava práce
jeví na první pohled přijatelná. V práci se nicméně vyskytuje poměrně velké množství typografických
a jiných nedostatků, kterých se při troše pečlivosti lze snadno vyvarovat: nezarovnané řádky (2× na
str. 2, 1× na str. 3 atd.), chybné uvozovky (např. na str. 12 u slova „voda“), chybná interpunkce (např.
„diskrétnimi“ na str. 2).

Připomínky a otázky

Na tomto místě uvádím vybrané připomínky, zejména k matematickým aspektům práce, respektive možná
témata k diskuzi při obhajobě. Výčet všech připomínek a nejasností, které mě při četbě práce napadly, by
učinil tento posudek nadměrně obsáhlý.

1. Ve výrazu (1.1) na str. 3 si pouze domýšlím, že t = 1, . . . , T .



2. Str. 4: „Nyní je ovšem F distribuční funkce reziduální složky ε modelu (1.2). Jakou zvolíme nulovou
úroveň prahu není podstatné, pokud model obsahuje intercept.“ Příliš nechápu smysl této věty.

3. Str. 7 (druhý vysazený výraz odspodu týkající se druhých parciálních derivací logaritmické věrohod-
nosti): Opravdu stačí, aby diagonální prvky příslušné matice byly záporné?

4. Str. 8 dole: „Místo Hessiánu lze použít odhad této matice, který se nazývá Fisherova1 informační ma-
tice. . . “. V dalším je ona Fisherova matice zavedena jako střední hodnota (s mínusem) druhých
parciálních derivací logaritmické věrohodnosti. Jestliže se jedná o střední hodnotu, v jakém smyslu ji
autor považuje za „odhad“? Taktéž mi není jasné, k čemu chce autor tento „odhad“ použít.

5. Str. 9 nahoře: Co se myslí šipkou v prvních dvou vysazených výrazech? Co se myslí tučnou jedničkou
(vektor jedniček nebo něco jiného)? Když si pod šipkou představím vhodnou konvergenci (jakou?) pro
T →∞ (nebo nějak jinak?), může být druhý vysazený výraz správně?

6. Str. 11: „V dané době se regrese používala jen na lineární data.“ Co se myslí „lineárními daty“?

7. Str. 20: „Nyní ukážeme, jak sestrojit intervalový odhad pro Kaplan-Meierův odhad.“ Co se myslí inter-
valovým odhadem pro odhad? Hned poté následuje: „Předpokládáme, že Kaplan-Meierův odhad má
asymptoticky normální rozdělení, pak lze. . . “. Asymptotická normalita se předpokládá?

Závěr

Práci považuji za spíše podprůměrnou, nicméně stále dostačující pro obor Finanční matematika a doporu-
čuji ji uznat jako bakalářskou práci.
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1Autor předložené bakalářské práce používá chybné jméno Fischer. V rámci posudku sice cituji autorovu větu, nicméně jsem si
dovolil použít skutečné jméno R. A. Fishera.
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