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Předložená diplomová práce se zabývá analýzou přežití a zaměřuje se na model konkuru-
jících si rizik, kdy uvažujeme několik různých příčin selhání (úmrtí) sledovaného subjektu.
Tyto příčiny nemusí být nezávislé, což v plné obecnosti vede k problému identifikovatelnosti
marginálních rozdělení časů přežití. Možným přístupem k řešení tohoto problému je použití
kopulí k popisu struktury závislosti mezi jednotlivými časy přežití. Pokud totiž předpoklá-
dáme konkrétní závislost mezi marginály (popsanou konkrétní kopulou), je možné odhadnout
jednotlivé marginální distribuční funkce časů přežití – viz tzv. kopula-grafický odhad v části
3.4.2. Použití tohoto odhadu pak autor ilustruje na simulovaném příkladu v závěru práce.

Tato diplomová práce má především kompilační charakter. Popisuje základní poznatky z jed-
norozměrné analýzy přežití, věnuje se modelu konkurujících si rizik a poté modelům kopulí.
Vzhledem k rozsahu práce má toto bohužel za následek, že v žádné z těchto částí nejde vý-
klad příliš do hloubky. Přesto jsou v prvních třech kapitolách vybudovány potřebné základy
pro použití zmíněného kopula-grafického odhadu marginálních distribučních funkcí, který je
hlavním a nejzajímavějším bodem práce.

Na druhou stranu v některých pasážích je výklad podáván zbytečně zeširoka. Například v části
3.3 jsou diskutovány čtyři různé míry závislosti náhodných veličin. Přitom v dalším textu
(v kapitole 4) se pak používá výhradně Kendallovo tau. Ty ostatní jistě nejsou nezajímavé,
pro práci však nemají žádný přínos. Podobně působí výčet běžných rozdělení doby přežití
v části 1.4 a výčet běžných modelů kopulí v části 3.2.

Přínosem autora je zejména příklad v kapitole 4, který ilustruje vlastnosti kopula-grafického
odhadu. Přestože cílem kompilačních prací obvykle bývá vytvoření uceleného a přehledného
materiálu, který umožňuje čtenáři prvotní seznámení s danou problematikou, tuto práci sráží
velké množství věcných i tiskových chyb (podrobnosti viz dále). Z mého pohledu tato práce
není vhodným zdrojem, z něhož by případní čtenáři měli čerpat informace bez konzultace
původních zdrojů.

Jazykovou úroveň práce podrobně nehodnotím, neboť je práce napsaná ve slovenštině. Uvedu
zde alespoň, že v 21 případech jsem narazil na chybějící větnou interpunkci či jiné problémy
větné stavby.

Formální úprava práce je na poměrně dobré úrovni. Rušivě však působí přesahování některých
řádků mimo ostatní text, a to celkem na 17 stranách. Za všechny uveďme například stranu 25.
Dále odkazy na číslované vzorce by měly být uváděny v závorkách, aby se odlišily od odkazů
na podkapitoly.

Použité zdroje jsou většinou dostatečně citovány (výjimku viz níže). Autor však používá
nevhodný (neúplný) způsob citace webových zdrojů. Zarážející je také míra jejich využití,
například v sekci 2.2 je jediným uváděným zdrojem pdf soubor stažený z webu, byť ze strá-
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nek univerzity v Princetonu. Takový materiál stěží prošel nějakou formou recenzního řízení.
Skutečně není k dispozici žádný článek či monografie, které by se tímto tématem zabývaly
a které by byly k citaci vhodnější?

Opakujícím se problémem je používání nezavedeného značení. Jde konkrétně o symbol S′(t)
na straně 7 značící derivaci (od s. 12 už ale symbol ′ značí také transpozici vektoru!), symbol
R∗ na s. 28, u < v na s. 29, F̄ , Ḡ na s. 30 a ϕ′(t+) na s. 34 (zřejmě značí limitu zprava).

Dále uvádím výčet některých závažnějších připomínek. Úplný seznam však není možný s ohle-
dem na zachování únosné délky posudku.

• s. 8: Uvedený odhad λ̂(ti) bych se zdráhal nazývat odhadem rizikové funkce λ(t) v bodě
ti, alespoň tedy v případě časů přežití se spojitým rozdělením. Ani odkazovaná kniha
Kalbfleisch a Prentice (2002) této hodnotě takto neříká. Odkud tedy autor čerpá, pří-
padně co ho k uvedené formulaci vedlo?

• část 1.4: Použití parametrizace rozdělení pomocí parametru λ mi přijde nevhodné, vede
pak totiž k vyjádření rizikové funkce jako λ(t;λ, p). Takový zápis je, mírně řečeno,
nehezký.

• s. 12, vzorec na konci části 1.4: přestože autor tvrdí opak, rovnice nepopisuje logarit-
mickou věrohodnostní funkci.

• s. 16, odstavec začínající slovem „Akoÿ: Použitý zápis limit je nevhodný, navíc v této
obecnosti nevíme, zda P (J = j) < 1.

• s. 19: Odkud se vzal uvedený odhad F̂ ∗j ? Rodríguez (2005) tento vzorec neuvádí. Proč
by se měly používat různé časy ti a ti−1?

• s. 25: Předpoklad věty 5 je formulován chybně a neodpovídá původnímu článku Basu
a Ghosh (1978).

• s. 26: Předpoklad iii) věty 7 je formulován nesmyslně. Jak můžeme mluvit o (striktně)
rostoucích funkcích, které mají v konečném počtu bodů hodnotu∞? Jde o nepochopení
původní formulace „except that we allow them to be ∞ for finite tÿ.

• s. 30: Důsledek nahoře neplatí (resp. platí jen pro spojité náhodné veličiny), což jde
snadno ukázat na dvojici nezávislých náhodných veličin s degenerovaným rozdělením.

• s. 31: Odkud jsou čerpány poznatky v kapitole 3 (například věta 9 a tvrzení na konci
části 3.1)? Není uveden zdroj.

• s. 37: Definice 7 je chybná, následující poznámka používá nepochopitelné značení.

• s. 42: Ve vzorci (3.14) chybí argument funkce F2F
−1
1 . To, že původní článek v tomto

místě zřejmě obsahuje chybu, by nemělo být důvodem pro vynechání argumentu. Mi-
mochodem složení funkcí bylo v předchozí části práce značeno symbolem ◦ (s. 30).

• s. 42: Je škoda, že není vůbec vysvětleno, proč platí vzorce (3.15) a (3.16), rozhodně to
není rovnou vidět.
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• s. 43: Uvedený postup odhadu je vlastní nebo převzatý? Jak se dá ukázat platnost
tvrzení v poznámce, případně odkud autor tvrzení převzal?

• kapitola 4: Proč je pro příklad volena právě Gumbel-Hougaardova kopula a proč zrovna
s parametrem 9/7? Co znamená formulace „generovat hodnotu z dané kopulyÿ? Jaké
jsou marginály? Proč autor používá právě Kendallovo tau a ne jiná měřítka závislosti?
Jak by odhady záležely na počtu pozorování? Není závěr 2) na s. 56 vlastně jen popisem
skutečnosti, že v dané situaci máme málo pozorovaných hodnot k přesnému odhadu?

Dále jsem narazil na drobnější chyby ve vzorci (1.4), (1.5), (1.6), vzorcích v posledním odstavci
na s. 13, vzorci (2.3) a hned následujícím, předposledním vzorci na s. 17, zavedení indikátorů
dole na s. 19, vzorci (2.6), (2.7), (2.9), (2.16), (2.17), předpokladech i), ii) a iv) věty 7 na
s. 26, první větě na s. 27, definici sgn(c) dole na s. 28, definici 4 na s. 29, značení speciálních
případů v části 3.2.2, na konci druhého odstavce na s. 43 a v posledním vzorci na s. 47.

K práci mám následující dotaz, k němuž by se měl autor vyjádřit:

• Jak se dá ukázat, že postupem uvedeným na s. 46 dostaneme realizaci náhodného
vektoru se správnými marginály a správným sdruženým rozdělením (reprezentovaným
správnou kopulou)?

Shrnutí:

Předložená práce má kompilační charakter a dotýká se několika témat, nejde však do hloubky.
Obtížnost zpracovávaného tématu odpovídá obvyklé náročnosti diplomových prací, zadaný cíl
práce byl dosažen. Vlastní přínos spočívá v příkladu v kapitole 4, který ukazuje použití kopula-
grafického odhadu. Je ovšem škoda, že příklad nebyl rozpracován podrobněji, například co
se týče vlivu počtu pozorování na přesnost odhadů. Matematická i formální úroveň práce je
dostatečná, sráží ji však velké množství věcných i tiskových chyb.

Navzdory uvedeným výtkám předložená práce dle mého názoru splňuje minimální požadavky
kladené na diplomovou práci na MFF UK, proto ji doporučuji přijmout jako diplomovou práci
k obhajobě.

V Praze, dne 27. 5. 2015

RNDr. Jiří Dvořák, Ph.D.
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