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Shrnutí:

Antonín Hanuš se ve své práci zabývá problémem odhadování a testování změny v randomizované studii.
K dispozici je měření sledované veličiny jednak na počátku studie (před randomizací), jednak na konci
(po intervenci). Otázka je, jakým způsobem co nejefektivněji v analýze využít počáteční měření.

Toto téma je dosud otevřené; z publikované literatury nevyplývají žádné obecné a jednoznačné závěry
o tom, zdali a jakým způsobem by se mělo použít počáteční měření pro odhadování efektu intervence. Čás-
tečně byl tento problém zkoumán v předchozích diplomových pracech Andrey Pacákové a Lucie Pekařové,
na něž Antonín Hanuš navazuje.

Jeho problém je o něco obtížnější než u jeho předchůdkyň, neboť uvažuje situaci, kdy jak počáteční tak
konečné měření obsahuje náhodnou chybu. Za minimálních nutných předpokladů odvozuje asymptotické
rozdělení odhadnutého efektu intervence při třech možných metodách analýzy (pouze konečná měření,
rozdíl mezi konečným a počátečním měřením, regrese konečného měření na počáteční). Porovnává jejich
asymptotické rozptyly a dochází k závěru, že nejmenší rozptyl má ve většině prakticky zajímavých situací
třetí přístup. Tento závěr není apriori zřejmý, neboť intuitivně by se mohlo zdát, že při dostatečně velkém
rozptylu chyb by použití počátečního měření mohlo vést ke zhoršení přesnosti odhadu intervenčního
efektu.

Závěry jsou ilustrovány simulačními studiemi, které empiricky potvrzují platnost teoretických výsledků.

Práce Antonína Hanuše není kompilační, získané výsledky nelze najít v literatuře. Všechny je sám
odvodil, byť metodikou, která byla víceméně jasně daná. Jeho výsledky slibují značný přínos pro praxi,
neboť při klinických zkouškách nových léků a terapií se zatím spíše používá rozdíl mezi konečným a
počátečním měřením. Práce Antonína Hanuše ukazuje, že i když jsou měření zatížena relativně velkou
chybou, lepší je používat regresní přístup. V tom je její hlavní přínos.

Práci Antonína Hanuše považuji za velmi kvalitní a doporučuji ji uznat jako práci diplomovou.
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