
Posudek oponenta na diplomovou práci Anny Hájkové

Mnohorozměrná analýza rozptylu jako nástroj pro zpracování ekonomic-
kých a finančních dat

V práci jsou nejprve uvedena některá pomocná tvrzení z maticové algebry a z teorie
pravděpodobnostních rozdělení. Následuje formulace problému k výběrů, je popsán LR
test (likelihood ratio test) a UI test (union intersection test). Pak je popsán test hy-
potéz v případě k výběrů (test shody středních hodnot v případě stejných i nestejných
variančních matic a test shodnosti středních hodnot i variančních matic současně). Jako
praktická ukázka jsou uvedeny výsledky vyhodnocení databáze 4500 klientů pojišťovny
Kooperativa.

Věcné připomínky

• str. 49: Druhá rovnost místo (det A)−1 =
1

det A
má znít det A

−1 =
1

det A
.

• str. 57: Funkce f nemůže být libovolná, musí být diferencovatelná.

• str. 65: Místo „proÿ má být„a rovnosti je dosaženo proÿ.

• str. 1415: Bylo dokázáno, že řešením věrohodnostních rovnic je µ = x̄ a Σ = S.
Nebylo však dokázáno, že x̄ a S jsou maximálně věrohodné odhady.

• str. 357: Této formulaci nerozumím.

Některé formální připomínky

• str. 42, 117 a jinde: Závorky mají být tak velké, jako je největší objekt mezi nimi.

• str. 79: Vektory a matice jsou označovány polotučně. Proč tomu tak není v případě
řeckých písmen? Použitý systém působí rušivě.

• str. 810: Zde se zavádí Wilksovo lambda rozdělení. Proč se na některých místech
(např. na str. 218) používá označení Lambda rozdělení?

• str. 141−2 a jinde: V TEXu není zvykem psát znaménka rovnosti či nerovnosti sou-
časně na konci předchozího řádku i na začátku dalšího řádku.

• str. 167: Místo “Neymannovým” má být “Neymanovým”.

• str. 178, 175, 186, 2110, 2214: případ

• str. 187: Místo “Fischerovo” má být “Fisherovo”.

• str. 20 a jinde: Proč není text zarovnán i na pravé straně?

• str. 253: Slovo nechť se nedělí.

• str. 421: Jde zřejmě o obrázek 6.
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• str. 42: Schází popis přílohy.

Hlavním podkladem pro vypracování diplomové práce byla kniha Mardia a kol. (1979).
Samostatnou prací diplomantky je zpracování dat klientů pojišťovny. Diplomantka na
str. 40 píše, že výsledky mohou být zajímavé i pro obchodní politiku pojišťovny. Bylo by
však třeba vědět, zda výsledky jsou nejen zajímavé (což je dost subjektivní), ale zda jsou
také užitečné.

Práce splňuje požadavky kladené na diplomové práce.

V Praze dne 22.8.2014 Prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc.
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