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Shrnutí:

Diplomová práce Kateřiny Janouškové se zabývá statistickou analýzou dat s chybějícími pozorováními. První kapitola
zavádí podstatné pojmy, včetně terminologie Donalda Rubina (MCAR, MAR, MNAR, ignorability). Druhá kapitola
probírá nejjednodušší aplikace analýzy úplných dat a dostupných dat. Třetí kapitola se zabývá imputačními metodami
pro odhad střední hodnoty a rozptylu a v lineární regresi. Jádrem práce jsou kapitoly 4–6. Zde jsou vysvětleny principy
EM algoritmu (kap. 4), simulační metody založené na MCMC postupech (Gibbsův sampler, augmentace dat – kap.
5) a mnohonásobná imputace (kap. 6). Tyto metody jsou ilustrovány na dvou jednoduchých speciálních případech:
(i) mnohorozměrné normální rozdělení a (ii) kontingenční tabulka s neúplnou klasi�kací. Závěrečná sedmá kapitola
ukazuje aplikaci těchto metod na reálná data ze studie NHANES.

Téma práce je přiměřené, navazuje na poznatky probírané v magisterských předmětech a rozvíjí je do oblasti, jíž se při
studiu nevěnuje velká pozornost. Je to téma široké, do diplomové práce lze zařadit jen jeho omezené pojednání. Může
to také být téma velmi obtížné, pokud by se v něm došlo o něco dál nebo hlouběji. Kateřina Janoušková svou práci
pojala jako úvod do samotných základů této problematiky a obtížnějším partiím se vyhnula. Náročnost tohoto pojetí
je na diplomovou práci podpůměrná. I tak je však předložená práce v souladu se zadáním.

Autorka tedy vypracovala kompilační úvod do metod pro statistickou analýzu souborů s chybějícími daty. Propojila
několik zdrojů anglicky psané literatury, do jisté míry jim porozuměla a sestavila přehled základních pojmů a metod.
Snažila se svá tvrzení motivovat, vysvětlovat a zdůvodňovat, ale často ne zcela úspěšně. Ukázala ale, že studované
metody umí aplikovat a snažila se vysvětlit dosažené výsledky. Výklad je však občas poněkud chaotický, chybí chlubší
pochopení a samostatné rozmýšlení detailů.

Matematická úroveň práce je přiměřená. V práci nechybějí odvození a důkazy, ale občas dochází k drobnýmproblémům
ve značení a interpretaci.

Po formální a estetické stránce je práce na dostačující úrovni, nejsou v ní žádné podstatné prohřešky proti typogra-
�ckým pravidlům. Je psána celkem pečlivě, ale i tak obsahuje překlepy a gramaticko-stylistické chyby. Jazykově má
práce k dokonalosti daleko, je v ní plno neobratných a špatně srozumitelných formulací.

Od první verze byla práce upravena jen málo. Některé připomínky vedoucího a oponenta byly vzaty v úvahu, některé
ale přetrvávají. Při druhém čtení se objevily další problémy, které nebyly v předchozích posudcích zmíněny.

Připomínky

1. Proč má podmínka de�nující MCAR a MAR (str. 7 a 8) platit ∀ξ? Nestačilo by to pro jeden skutečný parametr ξ?
2. Str. 13, ř. -4 a -7: Překlepy „analýza dostupných daty“, „jsou k ní dispozici“.
3. Str. 16, ř. 7: „kovariance může mít zvláštní hodnoty“ – jaké hodnoty kovariance lze nazvat zvláštními?
4. Str. 18, ř. -7: Co se míní symbolem σ̃ 2

j j?
5. Str. 19, ř. -2: Tvrzení o asymptotické nestrannosti neplatí, pokud se počet chybějících pozorování zvětšuje s

rozsahem výběru n.
6. Str. 20: Xr není matice typu r × r .
7. Kap. 3.2.3, regresní imputace, str. 20–21: Přijde mi zbytečné ukazovat, že když se chybějící odezvy nahradí od-

hady jejich střední hodnoty spočítané metodou nejmenších čtverců z kompletních dat, vyjde odhad metodou
nejmenších čtverců z kompletních dat. A je-li tomu tak, proč ukazovat, jaké má vlastnosti? To je zřejmé.

8. Str. 25: Ani (4.7) ani (4.8) není napsáno správně.
9. Str. 26, ř. 3: Chybí derivace u nд(θ ).
10. Str. 26, ř. 5: Věta nemůže začínat spojkou „Což“.
11. Str. 26, ř. -12: „Pokud máme spojitá data, velmi často předpokládáme normalitu takových dat“. Pouhá spojitost

má k normalitě hodně daleko.
12. Str. 27: Tvrzení, že mnohorozměrné normální rozdělení je exponenciálního typu podle def. 4.1 není podloženo.

Je třeba ukázat, že hustotu mnohorozměrného normálního rozdělení lze přepsat ve tvaru (4.7) a identi�kovat
jednotlivé složky vektoru θ a funkci д(θ ).

13. Str. 30, ř. 1: Věta nemůže začínat spojkou „Neboť“.
14. Kap. 4.3., str. 30–33: Problém pořád není řádně vysvětlen a motivován. Nepodařilo se dát slučování buněk mul-



tinomického rozdělení (což je jiný problém, tzv. data coarsening) do souvislosti s pojetím chybějících dat vysky-
tujícím se ve zbytku práce. Otázky, co přesně je zde Yi j a co je Ri j , zůstávají nezodpovězené. Nelze to odbýt tím,
že X přeznačíme na Y , když nevysvětlíme, co má být Y . Celé vysvětlování na str. 32 a 33 je zmatené, nejasné a
nesrozumitelné.

15. Str. 33, ř. -6: chybí zdůvodnění rovnosti pod (4.26).
16. Str. 33, Krok E: není vysvětleno, co je Yobs.
17. Str. 34, Krok M: vzorec pro E

θ̂
(X11|Yobs) není správně.

18. Str. 35: Rozklad ℓ na ℓA + ℓB + ℓC není podložen. Jestliže nás zajímá hypotéza nezávislosti, jakou informaci o ní
nesou části ℓB a ℓC? Je vůbec potřeba se jimi zabývat?

19. Str. 35, ř. -1: „. . . zamítáme nulovou hypotézu na nezávislost“. Předložka „na“ tu být nemá.
20. Str. 49, obr. 7.1: Všechny aplikované metody předpokládají mnohorozměrnou normalitu, ale histogramy na obr.

49 ukazují, že normalita neplatí ani marginálně. Pravděpodobně pracujeme s rozděleními, která jsou buď šikmá
nebo (přinejmenším) bimodální. Nebylo by na místě se nad porušením předpokladů pozastavit ihned a nikoli
teprve tehdy, když vysvětlujeme podivnost obdržených výsledků? Rada: veličina Celá ústa 2, sůl vyšší vykazuje
na obr. 7.1 nejsilnější rysy bimodality.

21. Str. 58: proč byl k vyřazování pozorování použit mechanismus MNAR, když na něj žádná ze zkoumaných metod
nefunguje, a jak byl tento mechanismus implementován?

22. K čemu je rovnice (7.1), když z ní potřebujeme zjistit jen dvě pravděpodobnosti zahrnutí pro zi = 1 a zi = 0?
Jaké ty pravděpodobnosti jsou?

23. Str. 60, kap. 7.2.4. Výběr dat, která nechybí, byl proveden tak, že nezměnil poměr šancí v tabulce (srv. case-control
study). Není proto překvapivé, že jednoduchá analýza redukovaných dat dává stejně dobré (ne-li lepší) výsledky
jako EM algoritmus, augmentace a mnohonásobná imputace. Byl zvolen příklad, který nedokáže výhody těchto
metod ukázat.

Otázky a k obhajobě

(A) Odpovězte na připomínku 5.
(B) Odpovězte na připomínku 12, při tom spravte de�nici 4.1 (připomínka 8).
(C) V prezentaci u obhajoby napravte připomínku 14.
(D) Odpovězte na připomínku 18.
(E) Odpovězte na připomínku 23.

Připomínky 2–6, 8, 9, 12, 17, 21, 22 mohou být vyřešeny v erratech.

Závěr

Předloženou práci Kateřiny Janouškové celkově hodnotím jako průměrnou, přesto ji doporučuji uznat jako práci di-
plomovou, pokud budou při obhajobě vyřešeny připomínky závažnějšího charakteru.
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