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Shrnutí obsahu práce

Práce se zabývá problematikou testování symetrie náhodných veličin kolem známého bodu.

Celkové hodnocení práce

Práce je slušně napsaná a má logickou strukturu. Na některých místech mně však přijde poněkud
vágní. V práci jsem sice nenalezl vyložené matematické chyby (až na několik překlepů), ale některá
odvození uváděná v práci by si zasloužila podrobnější a přehlednější vysvětlení.

Téma práce. Obtížnost tématu je dle mého názoru přiměřená bakalářské práci na oboru Obecná
matematika.

Vlastní příspěvek. Autorka ve své práci shrnula testy, které se dají použít pro testování symetrie
náhodných veličin. Za vlastní příspěvek autorky se dá také považovat důkaz Věty 10. V závěru
práce je pak uvedena krátká ilustrativní simulační studie.

Matematická úroveň. Matematická úroveň práce je solidní s několika nedostatky (viz níže).

Práce se zdroji. Nakolik mohu posoudit, tak práce neobsahuje žádné zkopírované nebo otrocky
přeložené pasáže. Zdroje jsou správně citovány, nicméně často chybí upřesnění citace. Např. na
které tvrzení z článku Chaterjee and Sen (1973) se autorka na straně 15 odkazuje?

Formální úprava. Formální úroveň práce je slušná. Autorka vesměs dodržuje konzistentní značení,
ale několik symbolů zůstalo bez vysvětlení. Práci se také nevyhnuly překlepy různého druhu
(některé viz níže).

Připomínky a otázky

1. Abstrakt: . . . pro testování hypotézu symetrie . . .

2. Str. 3: Při odvozování P(Xi ≤ θ0) autorka využívá toho, že Xi má spojité spojité rozdělení,
aniž je však tento předpoklad explicitně uveden.

3. Str. 3: Co znamená hypotéza H∗
0?

4. Str. 5: Není úplně jasné, co autorka myslí testováním nezávislosti dvou populací.

5. Kapitola 2: Mně osobně přijde poněkud zvláštní využívat pořadových testů uvedených v této
kapitole k testování symetrie. Mé rozpaky pramení z toho, že za alternativy tyto testy předpo-
kládají symetrii rozdělení, pouze však kolem jiného než předpokládaného bodu.

6. Str. 7: Chybí vysvětlení, co je to a(R+i ).

7. Str. 7, důkaz Věty 3: Důkaz začíná odvozením, že P(Sn ≤ k) = P(Sn ≥ −k). Kde je to potom
dále v důkazu využito?



8. Str. 8: Tvrzení ve Větě 4, že statistika Sn má asymptoticky normální rozdělení, je poněkud
vágní. Co to přesně znamená?

9. Str. 8: . . . pro statistiku S+n , definovaná níže, . . .

10. Str. 13: . . . budeme využívat k testování jednostranných variant tohoto testu . . . Co rozumí
autorka „jednostrannou variantouÿ?

11. Str. 14: Odvození alternativního zápisu statistiky D−
n by si zasloužilo podrobnější vysvětlení.

Navíc se asi do vzorce vloudil překlep.

12. Str. 14: Na které tvrzení z článku Butler (1969) se autorka odkazuje?

13. Str. 15: Tvrzení Věty 8 nejsou v pořádku.

14. Str. 17 (4.1): Většina čtenářů by dle mého názoru ocenila bližší vysvětlení poslední rovnosti.

15. Str. 18 Věta 9: Chybí vysvětlení, co je to W (t). Podobně ve Větě 11.

16. Str. 18: Je ve Větě 10 nutné předpokládat, že S(t) je nenulová pro každé t?

17. Str. 19: Nerozumím souslednosti argumentů ve větě: První sčítanec jde skoro jistě k nule, tedy
platí Kolmogorovův silný zákon velkých čísel . . .

18. Str. 19: Nerozumím souslednosti argumentů ve větě: Potom platí-li ζ > 0, tedy neplatí hypotéza
H∗∗
0 . . .

19. Str. 22: Pokud je nulová hypotéza symetrie kolem nuly, tak mě překvapuje, že pro χ2-rozdělení
Wilcoxonův test a test Kolmogorov-Smirnova typu nezamítá ve všech případech.

Závěr

Práci považuji za průměrnou a doporučuji práci uznat jako bakalářskou práci na oboru Obecná
matematika.
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