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Shrnutí obsahu práce

Práce se věnuje konstrukci simultánních oblastí spolehlivosti duálních k postupným (stepwise) metodám
vícenásobného srovnávání. S ohledem na motivační problém, kterým je bioekvivalenční studie, byla im-
plicitním cílem diplomové práce konstrukce takových oblastí spolehlivosti, kterých lze využít k testování
ekvivalence. Práce je rozdělena do pěti kapitol doplněných o úvod a závěr. První kapitola je věnována
obecnému úvodu do problematiky vícenásobných srovnávání a slouží, kromě jiného, k zavedení pojmů,
kterých není málo, potřebných v dalších částech práce. Druhá kapitola poskytuje obecný teoretický rámec
pro odvození konkrétních metod uvedených ve třetí a čtvrté kapitole. Pátá kapitola poskytuje pouze krátké
pojednání o duálních simultánních oblastech spolehlivosti k metodám vícenásobného srovnávání, které jsou
v praxi též využívány, jejichž podrobný výklad by však již výrazně převyšoval rámec diplomové práce.

Celkové hodnocení práce

Téma práce. Lze zcela jistě konstatovat, že předložená práce naplňuje, spíše však překračuje zadání. Toto
v první fázi vyžadovalo samostatné studium vesměs časopiseckých pramenů (z velké části publikova-
ných v poměrně nedávné době), v druhé fázi potom jejich syntézu a též aktivní použití. S ohledem
na množství pramenů a též poměrně velké množství pojmů, které bylo zapotřebí si osvojit a následně
aktivně používat, se jednalo o spíše obtížnější téma.

Vlastní příspěvek. Autor musel při psaní diplomové práce utřídit materiál získaný četbou poměrně dlouhé
řady časopiseckých pramenů. Následně bylo zapotřebí získané poznatky aktivně využít. V mnoha
ohledech bylo třeba vše minimálně mírně přeformulovat, mnohdy i rozšířit. Jedním z důvodů byl fakt,
že implicitním cílem diplomové práce byla konstrukce duálních simultánních oblasti spolehlivosti
k testům ekvivalence. Jejich provádění již samo o sobě (i bez problému vícenásobného srovnávání)
přitom není zcela přímočaré. Explicitní odvození duálních simultánních oblastí pro vícenásobné
testování ekvivalence není přitom odbornou literaturou prakticky pokryto. Téměř vše musel odvodit
autor předložené diplomové práce samostatně. Odvozené postupy autor též implementoval ve formě
funkcí v software R.

Matematická úroveň. Práce je prakticky celá psána matematickým stylem, kdy jsou nejprve definovány
potřebné pojmy a následně jsou vyslovována tvrzení a matematické věty. Tyto jsou vesměs dokazovány,
případně je odkazováno na literaturu. Po matematické stránce je práce na vysoké úrovni.

Faktická správnost. Práce dle mého názoru neobsahuje žádné významnější faktické chyby.

Formální úprava a práce se zdroji. Formální úprava práce je na velice dobré úrovni. Překlepy, vyskytují-
li se v práci, tak pouze ve zcela minimální míře. Zdroje, z nichž práce vychází, jsou řádně a též
formálně správným způsobem citovány.
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doc. RNDr. Arnošt Komárek, Ph.D.

Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze

V Praze 7. září 2015

2


