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Předložená diplomová práce si dala za úkol popsat tradiční analýzy dat se scházejícími údaji a 

metody imputace scházejících hodnot a provést pomocí výsledků simulace jejich porovnání. 

V práci se použil systém R pro realizaci potřebných simulací, přičemž se pracovalo 

s dvourozměrnou maticí dat a různými mechanismy generování matice dat se scházejícími 

hodnotami. 

 

Celou práci autor zdůvodňuje nedostatkem podobných prací v našem prostředí. V zahraničí se  

této problematice věnuje poslední desetiletí značná pozornost. V teoretické části se autor 

zabývá kromě jiného rozborem problému analýzy dat se scházejícími hodnotami.  Uvádí do 

konceptu mechanismů MCAR (missing completly at random), MAR (missing at random) a 

MNAR (missing not at random) a dalších.  Dále popisuje přístupy analýzy dat a imputace. 

V praktické části provádí na příkladu odhadu popisných parametrů dvourozměrné datové 

matice porovnání hlavních metod, které popsal v první části práce. 

  

Práce má celkem 90 stránek, 4 grafy a 8 tabulek. V použité literatuře uvádí 40 položek. Práce 

má dobrou strukturu a úpravu. 

 

Práce velice má hezky zpracovaný přehled problematiky, v kterém autor prokazuje výborné 

pochopení matematicko-statistických pojmů a jejich uplatnění při studiu problematiky. Autor 

se omezuje na takzvané tradiční postupy, což je při šířce celé problematiky pochopitelné.  

Simulační část je pojata originálně kromě jiného tím, že transformuje data tak, aby 

prezentovala reálný problém zkoumání vztahu IQ a hrubé měsíční mzdy. Komentáře v 

praktické části získaných výsledků jsou adekvátní.  

 

Kladně hodnotím zpracování přehledu, samostatné zpracování  a celé pojetí provedené 

simulace. 



 

Nedostatky: Autor podle mne v závěrečných kapitolách nedostatečně pracuje s dosavadní 

literaturou. Smysl interpretace a závěru je totiž také v tom, že získané výsledky uvádíme do  

kontextu dosavadního relevantního výzkumu. Nebo takový výzkum nebyl proveden?  

V kapitole 3.3.4.2 a v závěru jsem nenašel odkazy na relevantní literaturu. Ta by mohla 

přispět k prohloubení interpretace a předkládaných závěrů. 

 

Otázky k obhajobě: 

Jak autor  hodnotí přínos novějších a výpočetně náročnějších metod pro analýzu dat se 

scházejícími hodnotami (bootstrap nebo bayesovské metody) ve srovnání s uvedenými 

tradičními metodami? 

 

Hodnocení závěrečné práce: student provedl samostatně teoretický rozbor, výzkumnou 

simulační studii a adekvátně interpretoval její výsledky. Doporučuji tuto k práci k obhajobě 

s předběžným hodnocením výborně. 
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