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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 za-
bývá 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 dostupné pro studenta statistiky; přímo navazuje na poznatky probírané v magisterských
předmětech a rozvíjí je do oblasti, která je velmi podstatná, ale při studiu se jí nevěnuje velká pozornost. Je
to téma nesmírně široké; v diplomové práci lze postihnout jen malý zlomek této oblasti. Je to také téma velmi
obtížné, pokud by se v něm došlo o něco dál nebo hlouběji. Kateřina Janoušková svou práci pojala jako úvod
do základů této problematiky, což eliminuje ty obtížné partie. Náročnost jejího pojetí je proto spíše mírně
podpůměrná. I tak je však předložená práce jistě v souladu se zadáním.

Autorka tedy vypracovala kompilační úvod do metod pro statistickou analýzu souborů s chybějícími daty.
Propojila několik zdrojů anglicky psané literatury, porozuměla jim a sestavila přehled základních pojmů a
metod. Snažila se svá tvrzení motivovat, vysvětlovat a zdůvodňovat, i když někdy ne zcela úspěšně. Ukázala,
že studované metody umí i aplikovat a vysvětlit dosažené výsledky. I to je na její práci cenné.

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

Po formální a estetické stránce je práce na vysoké úrovni, nejsou v ní žádné podstatné prohřešky proti
gramatickým a typogra�ckým pravidlům. Je psána velmi pečlivě, s minimem překlepů a chyb.

Připomínky

1. De�nice 1.1: Nelíbí se mi, když se věrohodnost de�nuje s pevnými hodnotami pozorování (malé y).
V de�nici 1.3 (skóre), je potřeba věrohodnost jakožto náhodná funkce. Skóre je de�nováno jako funkce
náhodných veličin, ale hned vzápětí na str. 7 se zase uvádí jako funkce pevných pozorování. Data jsou
prostě náhodná, vydávat je za pevné hodnoty vede k nedorozumění.

2. Str. 9, ř. 10: první faktor je ve skutečnosti druhý a naopak.
3. Kap. 2.1, str. 12: CC odhad vůbec nemusí být nestranný, neboť ani MLE na úplných datech obecně

nestranný není.
4. Str. 16, ř. 14: na konstrukci vlastního model.
5. Kap. 4.2, str. 26–30: Odkud pocházejí výsledky uvedené v této části práce?

6. Str. 29: Hodnoty µ
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závisejí i na i, protože u každého jednotlivce může chybět nějaká

jiná část jeho pozorování. Bylo by to v pořádku, kdyby chyběly vždy hodnoty těchtýž veličin.
7. Str. 30, ř. 8 (výraz pro Σ̂

(t+1)): Mám za to, že je tu obrácené znaménko, správně má být minus.
8. Kap. 4.3. Bylo by dobré lépe vysvětlit situaci. Tady nejde o chybějící složkymultinomickéhovektoru, na

rozdíl od předchozí kapitoly. Tento problém má smysl jen v kontextu vícedimenzionální kontingenční
tabulky, jak je ukázáno na příkladě 4.1 o tři stránky dál. Tuto motivaci by bylo dobré uvést a vysvětlit
hned na začátku kap. 4.3. Další problém je, že pojmyMAR aMCAR byly vysvětleny pomocí indikátorů



chybějících pozorování Ri j . Jak jsou tyto indikátory de�novány v tomto případě?
9. Str. 31: Věta „Označme podmnožinyA1, . . . ,AK množiny {1, . . . ,D}“ nevysvětluje dobře, o co jde.
10. Str. 32: „Částečně klasi�kovaná pozorování tvoří pak zmenšené kontingenční tabulky. Označme po-

čet těchto zmenšených tabulek J .“ Toto vysvětlení je mimo kontext vícerozměrných kontingenčních
tabulek zcela nesrozumitelné. Podobně značeníX(k)·j je nepochopitelné. Dále není jasné, co je Rd a rd .

11. Str. 34: Na pár řádcích pod sebou jsou uvedena dvě nekompatibilní vyjádření ℓ(θ | Xobs). Co to je
„věrohodnost pozorovaných dat“?

12. Str. 35: „věrohodnost spočítaná bez omezení na parametr θ “: taková není, neboť platí
∑
θ j = 1.

13. Kapitola 5: MCMC metody jsou založeny na stacionárním rozdělení markovského řetězce, je za nimi
docela so�stikovaná teorie. Mj. je nutno simulaci nechat nějakou dobu běžet, aby se dostala do staci-
onárního rozdělení, i o tom bylo mnoho napsáno. Tady se o tom nemluví, dokonce ze vzorců na konci
str. 37 se zdá, že se používají simulace z celého běhu řetězce hned od počáteční hodnoty. To může
zkazit výsledky.

14. Kap. 5, str. 48: Uvádějí se tu intervaly spolehlivosti, ale není řečeno pro jaký parametr. Umělé zavedení
chybějících hodnot není dobře popsáno. Není jasné, jak byl vytvořen soubor s 3214 účastníky. Původně
jich bylo 3237, kam se podělo těch 23?

15. Str. 50: „Data obsahují sedm spojitých veličin a tedy předpokládejme, že pocházejí ze sedmirozměrného
normálního rozdělení.“ Tato věta navozuje dojem, že sedm spojitých veličin musí mít mnohorozměrné
normální rozdělení. V případě měření na škále 0 až 100 by se o normalitě dalo předem pochybovat.
Byl tento předpoklad nějak ověřen? Pokud neplatí, jak by to ovlivnilo výsledky?

16. Str. 52: Odhad střední hodnoty pro „Celá ústa 2, sůl vyšší“ z tabulky 7.1 je 55.75, což leží mimo interval
spolehlivosti pro tento parametr uvedený v tabulkách 7.4 i 7.5. Není to divné?

Otázky k obhajobě

(A) Odpovězte na připomínku 6.
(B) V prezentaci u obhajoby napravte připomínku 8.
(C) Odpovězte na připomínku 13.
(D) Odpovězte na připomínky 14–16.

Závěr

Předloženou práci Kateřiny Janouškové celkově hodnotím jako slušnou leč průměrnou a doporučuji ji uznat
jako práci diplomovou.
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