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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího/oponenta:

V první kapitole uchazečka představuje teorii maximálně věrohodných odhadů a dokazuje 
postačující podmínky pro jejich konzistenci a asymptotickou normalitu. Zajímavější a přínosnější 
je druhá kapitola, ve které jsou podrobně rozebrány vhodně vybrané příklady, které teorii 
maximálně věrohodných odhadů ilustrují.

První kapitola je zpracovaná pěkně a přehledně, pouze v definici 3 by bylo možné upřesnit, že se 
jedná o definici slabé konzistence.

Druhá kapitola se postupně zabývá několika úlohami, ke kterým mám několik připomínek:
1/ Dokazuje se ve Cvičení 1 silná nebo slabá konzistence?
2/ Na straně 14 prosím o doplnění závorek k liminf a limsup, aby bylo zcela jasné, k čemu se 
vztahují.
3/ Pro které hodnoty parametru neexistuje derivace hustoty ve Cvičení 2? 
4/ Je skutečně pravda, že medián pozorování maximalizuje výraz (2.6)?
5/ Bylo by možné nalézt pravděpodobnostní hustotu, která by splňovala zadání Cvičení 7?

Závěr: Až na zjevné chyby ve Cvičení 2 (strana 15) je předložená práce pěkným a přehledným 
úvodem do teorie maximální věrohodnosti a doporučuji ji uznat jako práci bakalářskou.

Doc. RNDr. Zdeněk Hlávka, Ph.D.


