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Cílem předložené bakalářské práce je představit metodu lokální polynomické regrese (s jednou
vysvětlující proměnnou) a studovat vlastnosti této metody.

V první kapitole (Klasická lineární regrese) je nejprve představen lineární regresní model, ná-
sledně odhad metodou nejmenších čtverců a vlastnosti tohoto odhadu. Autor bakalářské práce
se také zabývá odhadem metodou vážených nejmenších čtverců a testováním podmodelů. Text je
doplněn četnými odkazy na literaturu, ve které jsou k dispozici důkazy jednotlivých vět a tvrzení,
která student uvádí.

V kapitole 2 (Lokální polynomická regrese) autor nejprve představuje pojem jádrové funkce a
následně se již zabývá vlastní lokální polynomickou regresí, a to konkrétně nerobustní variantou a
soustředí se především na situaci, kdy je stupeň lokálního polynomu roven jedné. Autor předsta-
vuje vlastní pojetí odvození vychýlení a rozptylu odhadu regresní funkce v kontextu lokální poly-
nomické regrese a ukazuje, že vychýlení a rozptyl odhadu (a tudíž i střední čtvercová chyba od-
hadu) mimo jiné závisí na šířce okna (bandwidth) lokální polynomické regrese. Kapitola 2 je dále
mimo jiné doplněna i vztahy pro optimální šířku okna (rovnice 2.13) a autor též krátce zmiňuje pří-
stup křížové validace jako jednu z možností, jak šířku okna určit v praxi. Jako zajímavé doplnění
autor také uvádí aproximativní test založený na lokální polynomické regresi sloužící k otestování
vhodnosti (parametrického) lineárního regresního modelu (např. modelu přímky apod.), viz kapi-
tola 2.4.

V kapitole 3 (Metoda Monte Carlo) autor pomocí Monte Carlo simulací aproximuje vychýlení
odhadu regresní funkce a rozptylu odhadu v kontextu lokální polynomické regrese a porovnává
výsledky simulací s výsledky z předchozí (teoretické) části bakalářské práce.

Text práce je příjemně čtivý, logicky ucelený a výsledky jsou prezentovány přehledně a srozu-
mitelně. Na textu práce je vidět, že autor prezentované problematice rozumí a text píše se zřejmým
přehledem o daném tématu. V práci jsou autorem u některých vět a tvrzení také prezentovány jeho
vlastní pojetí příslušných důkazů. Některé z pojmů, které uvádí, autor také místy ilustruje na reál-
ném datovém souboru s využitím softwaru R. Na bakalářské práci také oceňuji práci s literaturou,
kde je vidět, že autor pracoval s nemálo zdroji, které pečlivě nastudoval a text bakalářské práce
proložil mnoha vhodnými odkazy.

V textu bakalářské práce se místy vyskytují drobné věcné nesrovnalosti, např. v kapitole 1.7
(Test podmodelů) není např. ve větě 9 příliš jasně zdůrazněn status modelu M2 v tom slova
smyslu, že se jedná o podmodel modelu M1. Frekvence výskytu obdobných věcných nesrovna-
lostí je však velmi malá. V textu práce se vyskytují i drobné “překlepy”, jako např. na str. 25, kde
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hodnotu α autor nazývá spolehlivostí, ačkoliv spolehlivostí je hodnota 1 − α, jak sám autor poz-
ději správně uvádí apod. V závěru práce na str. 30 autor (zřejmě nedopatřením) nesprávně hovoří
o tom, že testování podmodelů bylo prezentováno v kontextu vážené metody nejmenších čtverců.
Každopádně, frekvence výskytu těchto drobných “překlepů” je malá (a těmto překlepům nelze v
obecnosti zamezit zřejmě v žádné práci). Jako celek má bakalářská práce zdařilou matematickou
úroveň.

Autor bakalářské práce také prokázal výbornou schopnost porozumět metodě Monte Carlo a
vytvořit si vlastní skripty v softwaru R (tyto skripty jsou k dispozici na přiloženém CD), ve kterých
tuto metodu implementoval a výborně vyhodnotil výsledky příslušných simulací.

Téma lokální polynomické regrese je velmi široké a jistě by tedy bylo možné nalézt věci, které
se lokální polynomické regrese týkají a které nebyly v práci představeny. Toto potenciální rozšíření
by však již překračovalo rámec a možný rozsah bakalářské práce.

Celkově mohu tedy shrnout, že bakalářskou práci Martina Cigána považuji za zdařilou. Autor
v ní prokázal schopnost nejen porozumět matematické teorii a zdařile ji čtenáři prezentovat, ale
také ji implementovat v praxi a konfrontovat ji s výsledky samostatně navržených Monte Carlo si-
mulací. Za výbornou považuji také autorovu práci se zdroji a s literaturou. Autor bakalářské práce
jednoznačně splnil cíle, které si vytyčil. Úroveň práce je taková, že práci jednoznačně doporučuji
uznat jako bakalářskou práci.

Otázky:

1. Odvod’te pravidlo rovnice 2.13 ze strany 22.

2. Vykreslete, jak vypadají řádky matice S z rovnice 2.1 (ze str. 16) pro nějakou “typickou”
situaci (např. pro tu odpovídající Vaší Monte Carlo simulaci či jinou) – interpretujte.

3. Nastiňte (aniž byste vlastní simulace prováděl), jak byste pomocí Monte Carlo simulací ově-
řil, do jaké míry je test prezentovaný v sekci 2.4 (str. 23) aproximativní.

4. Jaké jsou podle Vás praktické výhody lokální polynomické regrese oproti parametrickým
lineárním regresním modelům? A jaké jsou její praktické nevýhody?
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