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Shrnutí:

Diplomová práce Vojtěcha Bouře se zabývá metodami k provádění statistické inference pro odhady regres-
ních parametrů získané metodou lasso. V první kapitole je popsána klasická metoda lasso pro adaptivní
výběr regresorů v klasickém lineárním regresním modelu a jsou zde uvedeny dva algoritmy pro výpočet
odhadů. Krátká druhá kapitola popisuje modi�kaci metody lasso pro ošetření skupin regresorů (např. pro
faktorové regresory). Třetí kapitola tvoří jádro práce. Jsou v ní vysvětleny asymptotické vlastnosti metody
lasso a procedury pro testování významnosti regresorů postupně zařazovaných do modelu při zmenšování
ladícího parametru. Jedná se o souhrn metod navržených v literatuře pro tento problém během posledních
několika let. Čtvrtá kapitola je věnována simulacím a numerickým ilustracím.

Byť je toto téma pro diplomovou práci na oboru FPM relativně obtížné, Vojtěch Bouř si s ním poradil úspěšně
a zadání rozhodně splnil. Práce je v zásadě kompilačního charakteru, ale je to kompilace vhodně sestavená
a psaná s porozuměním. Simulační studie zařazené do čtvrté kapitoly jsou provedené pěkně a promyšleně a
jejich výsledky jsou v práci uvedeny, popsány a komentovány velmi pěkným způsobem.

Za největší slabinu práce považuji chybějící odvozování výsledků. Ve třetí kapitole by to nejspíš bylo nad
rámec požadavků na diplomovou práci, ale v první kapitole by přece jen některá tvrzení mohla být rozebrána
podrobněji. Nicméně práce je i tak psána s přehledem a porozuměním. Občas se v ní vyskytují drobné chyby
a nepřesnosti, zejména v první kapitole.

Práce je psána obstojnou angličtinou, místy má problémy s nesprávným použitím předložek nebo neob-
ratnými slovními spojeními, ale není jich tolik. Po gra�cké a formální stránce je pěkně zpracovaná. Citace
zdrojů jsou bez problémů, jen občas jsou v nich nesprávně použité závorky.

Předloženou práci Vojtěcha Bouře celkově hodnotím jako velmi slušnou a doporučuji ji uznat za práci diplo-
movou.

Drobné připomínky:

(1) Str. 610 chybné uzavření | místo ‖.
(2) Str. 7: Nešťasná a vágní vyjádření „until predictor is same correlated with the current residual“ a „the result

is whole coe�cient path“.
(3) Str. 8: Obrázek 1.3 pro mne není dostatečně vysvětlený ani v textu ani v legendě.
(4) Str. 8, (1.7): Chybný font u N−1

A
.

(5) Str. 86: znaménko sj nebylo zavedeno.
(6) Str. 92−3: Považuji za nešťastné nazývat c a Ĉ korelacemi, když to korelace nejsou (ani odhady) a vůbec

nemají vlastnosti korelací.
(7) Str. 9, LARS algorithm, bod 3: Není jasné, co jeAC .
(8) Str. 10, Coordinate descent algorithm: Není mi jasné, proč je β∗j nazýváno „the least squares coe�cient of

the partial residuals“ a co tento termín vlastně znamená.
(9) Str. 159: „In case of the lasso the tests need to be random“ – nevím, co se míní spojením „random test“.
(10) Str. 161: Co konkrétně je matice Σ?
(11) Str. 165−6: Problémy s angličtinou ve spojeních „does not generally guarantees“ a „In (Zhao and Yu, 2006)

there is described“ (v tom druhém i chybná závorková citace).
(12) Str. 2019: „test statistic is asymptotically distributed as a random variable from the distribution F2,n−p .“ To



není správně napsáno, jelikož n → ∞.
(13) Str. 219: „Inference on νT

y“ nedává smysl, asi jde o překlep.
(14) Str. 273: „we apply theses inference tools on a real data scenario“ asi mělo spíš znít „we apply these

inference tools to a real data scenario“.
(15) Str. 27, 4.1: Provedení simulací je popsáno dobře, až na to, že není vysvětleno, jak byly generovány

hodnoty xi j . Byly to korelované regresory?
(16) Str. 306: Místo „holded“ má být „held“.

K obhajobě nechť si uchazeč připraví odpovědi na připomínky (3), (8), (10), a (15).
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