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Předložená bakalářská práce se zabývá velice zajímavým tématem z oblasti klasických testů 
dobré shody. Autor se rozhodl tak trochu „bořit mýty“, které se již po několik desetiletí 
„opisují“ z jedné učebnice do druhé. Základní studovaným problémem je studium citlivosti 
testů dobré shody na volbu tříd. Autor se přitom podrobně se soustřeďuje především na 
situaci, kdy základní soubor pochází z Poissonova rozdělení. Hlavním nástrojem je pro autora 
počítač, bez něhož by nebylo možné popsané postupy, především odhady a hledání 
rozkladů, realizovat.  
 
    Práce je napsána čitelně a úpravně v TeXu. Autor se bohužel na některých místech 
nevyhnul tiskovým chybám, což nejvíce vadí ve znění pomocného tvrzení 2.3, které v dané 
formulaci neplatí, a začátku jeho důkazu. Toto lemma je přitom velice důležité pro 
následující klíčová tvrzení. Metoda „copy-paste“ je velice zrádná a autorovi této práce 
doporučuji, aby se jí v budoucnu maximálně vyhýbal. Představa, že při opakovaném čtení 
autor na chybu přijde, bohužel často selhává, zvláště neodloží-li autor svou práci na delší 
dobu stranou.  
  
   Na řadě míst by šlo zlepšit formulace. Toto je však spíše obecná připomínka odrážející fakt, 
že pro autora předložené práce se jedná o první delší souvislý samostatný text, takže 
zkušeností není nazbyt. Jsem přesvědčen, že stručný popis hlavních výsledků by zaujal více 
čtenářů. Autorovi proto doporučuji je připravit ve formě krátkého článku a zaslat jej 
například do Bulletinu České statistické společnosti. 
 
    Práce by si zasloužila podrobnější závěr a doporučení. 
 
   K obhajobě mám následující dotazy a připomínky, resp. prosbu o vyjasnění: 
 

 Strana 6  dole : Z popisu Cochranova kritéria mi není jasné, co se rozumí pod pojmem 
výrazný chvost normálního nebo Poissonova rozdělení. Osobně si myslí, že pokud je 
tomuto pravidlu věnována cca třetina strany, bylo by dobré jej popsat tak, aby jej 
čtenář nemusil hledat v literatuře, a již zde pochopil, proč stačí dodržet minimální 
teoretickou četnost právě alespoň jedna. 

 Strana 7 : Jak by autor této práce počítal kritické hodnoty testové statistiky Chernoffa 
a Lehmana? 

 Ve znění pomocného tvrzení a začátku jeho důkazu je tisková chyba. Protože se jedná 
o klíčové tvrzení, měl by autor do výtisku daného do knihovny MFF UK a KPMS vlepit 
errata. 

 Strana 10, tvrzení 2.4 : V následujícím textu by stálo za to rozebrat, že v bodě (ii) 
můžeme za odhad vzít opravdu cokoliv, monotonie přitom není porušena, ale 
v zásadě to pro potřeby praxe nic neznamená. 

 Strana 14 : Zajímalo by mne, jaká je teoreticky komplexita popsaného algoritmu, tj. 
polynomiální nebo exponenciální? To, že je algoritmus konečný, není až tak 
rozhodující uvědomíme-li si, že      je z hlediska stávající výpočetní síly ekvivalentní 
nekonečnu. 



 Nebylo by možné v případě popsaného algoritmu hledajícího rozklad na kombinace 
intervalů použít princip dynamického programování? 

 Strana 16 dole a 17 nahoře : Mohl by autor podrobně interpretovat průměrnou p-
hodnotu a odpovídající směrodatnou odchylku? Co řadovému uživateli statistiky 
řeknou, a jak by je měl použít pro další práci se svými daty? 

 Strana 20 uprostřed : Jsou správně uváděné počty stupňů volnosti? 

 Je možná škoda, že na rozdíl od připravované prezentace autor nezapracoval do 
vlastní bakalářské práce některá doporučení, jež zazněla během soutěže SVOČ 2014, 
na níž byly vybrané výsledky prezentovány. Týká se například grafické prezentace 
odhadu rozdělení p-hodnot, apod. 

 
   Jsem přesvědčen, že práce splnila své zadání a bohatě splňuje požadavky na bakalářskou 
práci kladené. Proto ji doporučuji k obhajobě.  
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