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Shrnutí obsahu práce

Práce krátce pojednává o základních teoretických přístupech k chybějícím datům a následně uvádí
přehled základních metod pro práci s chybějícími daty.

Téma práce. Cílem práce bylo vytvořit přehledný text v českém jazyce, který by představoval úvod
do metod pro chybějící data a ilustroval použití těchto metod. V tomto ohledu bylo dle mého
názoru zadání naplněno.

Vlastní příspěvek. Na základě několika anglických zdrojů autorka vytvořila český text, který navíc
doplnila různými drobnými příklady a aplikacemi.

Matematická úroveň. Matematická úroveň práce je solidní. Práce sice neobsahuje žádná vlastní
teoretická odvození, ale snaží se rigorózně matematicky popsat metody, které jsou často v lite-
ratuře popsány poněkud vágně. Práce obsahuje několik matematických překlepů.

Práce se zdroji. Zdroje jsou citovány správně. Autorka nic doslovně nepřejímala a snažila se psát
vlastními slovy.

Formální úprava. Formální úroveň práce je slušná. Nicméně autorce se nepodařilo dodržet úplně
konzistentní značení, např. co se týká „tučnostiÿ matematických fontů pro označení vektorů.

Celkové hodnocení práce

Autorka pracoval přiměřeně samostatně. Práce má logickou strukturu. Obtížnost práce je dle mého
názoru přiměřená diplomové práci na oboru Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie.

Autorka se snažila v práci zohlednit připomínky z posudků vedoucího a oponenta. Nicméně stále
zůstaly v práci jisté „nedorazyÿ (viz níže).

Práce také stále zůstala dost na základní úrovni použití metod. Autorka se sice snažila každou
popsanou metodu opravdu „osahatÿ, vhled do metod však zůstal pouze na aplikační rovině. Leckde
šlo jít dále, přidat zajímavé výsledky nebo souvislosti.

Několik ilustračních připomínek

1. Str. 21: Ve druhé rovnosti pro σ̂2 není jasné, proč vypadl člen

1
n− 2

n∑
i=r+1

(β̃0 + β̃1Xi − β̂0 − β̂1Xi)
2.

2. Str. 21: Není jasné, jaký argument autorka využívá v poslední rovnosti na této stránce.

3. Str. 48: Ve vzorci pro interval spolehlivosti má být kvantil u0.975 a podobně i na str. 58.



Závěr

Práce patří spíše k těm slabším, nicméně se domnívám, že splňuje všechny požadavky kladené na
diplomovou práci a doporučuji ji za ni uznat.
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