
POSUDEK OPONENTA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
 

Název: Optimalita výběrového rozptylu 

Autor: Filip Gleta 
 
 
 

Shrnutí obsahu práce 
 
Práce pojednává o problematice bodového odhadu rozptylu a směrodatné odchylky na základě 
náhodného výběru z příslušného rozdělení. Jednotlivé typy odhadů jsou porovnávány z hledika 
jejich střední čtvercové chyby. Je popsána Steinova metoda hledání vylepšených odhadů. 
V závěrečné části práce je simulační studie. Její výsledky naznačují, kdy je která metoda odhadu 
vhodná a jak velké je vylepšení, které se jejím použitím dosáhne. 

 
Celkové hodnocení práce 

 
Téma práce.  Téma práce je aktuální, řada použitých pramenů pochází z nedávné doby. Zadání 

práce bylo splněno. 

Vlastní příspěvek.  

 Student v odst. 2.3 doplnil důkazy a odvození výsledků publikovaných v článku 
Cunningham (2012). 

 Student vypracoval simulační studii a na základě jejích výsledků dal doporučení pro 
užívání vylepšených odhadů. 

Matematická úroveň.  Je dobrá. 

Práce se zdroji.  Student se na str. 12 odkazuje mj. na práce Brown (1968), Brewster and Zidek 
(1974), Strawderman (1974), Muryama (1998), Muryama and Strawderman (2006), Yatracos 
(2005) a na str. 14 na Searls a Intarapanich (1990), které však nejsou uvedeny v seznamu 
literatury na str. 25. Jde o zřejmé opomenutí. 

Formální úprava.  Formální úroveň je dobrá, i když se student nevyvaroval tiskových a 
terminologických chyb. Na str. 2 místo Lehman má být Lehmann, na str. 4 jde o náhodný 
výběr (nikoli o výběr veličin), na str. 5 místo suficietní má být suficientní, řádek 12 zdola na str. 
6 není zarovnán, na str. 7 místo se spočíta má být se spočítá, na str. 10 místo paramterem 
má být parametrem, na str. 14 místo nastáva má být nastává, podstatná jména by měla být 
skloňována (např. na str. 15 místo podle Lemma 9. by mělo být podle lemmatu 9), na str. 20 
místo 5x by mělo být 5×, na str. 24 místo kratší náhodný výběr by mělo být náhodný výběr 
menšího rozsahu. Popis tabulek na str. 21 až 23 je nestandardní a matoucí, údaj v prvním 
sloupci nekoresponduje s odpovídajícím řádkem. 
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Závěr 
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