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Ekologická regrese

Diplomová práce se zabývá regresní analýzou agregovaných dat a jejími důsledky pro neagre-
govaná data. Má 4 kapitoly: první je úvod do problematiky, druhá obsahuje velice letmý výklad
o bayesovských metodách v regresi. Nejrozsáhlejší je třetí kapitola, ve které jsou představeny
různé přístupy k analýze agregovaných dat. V poslední kapitole jsou popsané metody porovnány
na simulovaných a reálných datech.

Regresní analýza agregovaných dat má mnoho aplikací v sociologických a epidemiologických
studiích, ze kterých čerpal i diplomant při svém výkladu. Matematická úroveň takových článků je
velmi různorodá a úkol posluchače, tj. popsat rigorózním způsobem používané statistické metody
a přístupy, resp. odvození matematických výsledků, tedy jistě nebyl lehký.

Práce se velmi špatně čte zejména kvůli nekonzistentnímu značení a volnému přecházení
od modelu s náhodnými regresory k modelu s regresory pevnými. Používání stejných symbolů
pro odlišné pojmy je rovněž zavádějící. Čeština je na některých místech naprosto nesrozumitelná.
Práce je zatížena velkým množstvím tiskových a gramatických chyb (např. jen na poslední straně
textu jsou 4 gramatické chyby a několik dalších překlepů a stylistických nedostatků). Značení v
úvodní partii je nejasné, což dosti ztěžuje pochopení problematiky. Matematické úvahy a závěry
nejsou vždy správné. Simulační studie byla zpracována s použitím výpočetních prostředků a
hotových procedur systému R. Tuto část spolu s grafickým zpracováním hodnotím vcelku kladně,
ale nedokáži posoudit míru vlastní práce, kterou zde student vynaložil.

Vybrané připomínky

1. Str. 3 - poslední řádek v tabulce 1.1 zřejmě není správně

2. Str. 4 - vzorce (1.2) a (1.3) nedávají smysl: co znamená symbol IN a jaký význam a rozměry
mají jednotlivé veličiny? Stejná připomínka se týká vzorců (1.13) a (1.14) na str. 5 a 6.

3. Ve vzorci (1.15) na str. 6 jde o násobení zleva, nikoliv zprava.

4. Není jasné, z čeho plyne nestrannost parametru na str. 6, ř. 19 zdola, jsou-li porušeny
předpoklady o nekorelovanosti regresorů a chyb. (I kdyby byl tento předpoklad splněn, tak
v případě náhodných regresorů to nebude postačující podmínka).

5. Str. 6, řádek 9 zdola: co přesně znamená, že Xit má kladný výběrový rozptyl?

6. Tvrzení 3 na str. 6 a 7 zřejmě neplatí bez dalších předpokladů. Především není jasná
parametrizace modelu, co je Yi• a jak souvisí s odhadem (1.20)? Závěr důkazu je nesprávný:
odhady (1.20) a (1.21) obecně nejsou nestranné a nulovost střední hodnoty neimplikuje
nulovost parametru.

7. Kapitola 2 je chaotický přepis z česky psané literatury, s tiskovými chybami i věcnými
nedostatky.

8. Str. 13 a další: střídavé používání malých a velkých písmen pro rozsahy podsouborů je
matoucí a neopodstatněné.

9. Ve vzorci (3.3) má zřejmě být Ni −Xi



10. Str. 14 odkazuje na neexistující kapitolu 2.5

11. Str. 17: ve výpočtech vedoucích k (3.16) jsou chyby.

12. Str. 32 a 33: důkaz tvrzení 12 není úplně jasný kvůli nejasnému značení (význam jednotli-
vých integrálů) a mezerám ve výpočtech. O funkci Fj se jednou tvrdí, že jde o marginální
distribuční funkci, poté, že to je marginální hustota. Vzhledem k četným tiskovým chybám
se důkaz sleduje obtížně. Publikace [21] je sborník prací, chybí přesnější odkaz na partie,
ze kterých bylo čerpáno (na více místech textu).

13. Str. 41: Co znamená log-relativní riziko?

Na závěr konstatuji, že předložená práce je na hranici akceptovatelnosti a doporučuji ji pře-
pracovat, aspoň teoretickou část.
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