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Oponentní posudek dizertační práce 
 
 
Název práce: Rozdělení extrémních hodnot a jejich aplikace 

Doktorandka:  Ing. Michal Fusek 

Oponent: doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. 
 
Předložená dizertační práce má celkem 136 stran textu. Sestává ze 14 oddílů, které 
tvoří úvod, 7 kapitol, závěr dizertace, 3 dodatky, přehled literatury a seznam symbolů 
a zkratek. 

V prvním oddílu (Úvod) doktorand prezentuje motivaci, problematiku, aplikační 
aspekty a historii vývoje teorie extrémních hodnot. Dále pak zevrubně popisuje 
obsah jednotlivých kapitol a dodatků své dizertační práce. 

V kapitole 1 jsou shrnuty základní myšlenky teorie extrémních hodnot pro 
jednorozměrná pozorování. Autor uvádí a dokazuje limitní větu pro rozdělení maxim 
a popisuje tři základní typy rozdělení pravděpodobnosti extrémních hodnot: 
Gumbelovo, Fréchetovo a Weibullovo. Odvozuje dva modely pro odhady 
parametrických funkcí rozdělení extrémních hodnot vycházející ze zobecněného 
rozdělení extrémních hodnot (model blokových maxim) a zobecněného Paretova 
rozdělení. 

Kapitola 2 je věnována metodám odhadu parametrů zobecněného rozdělení 
extrémních hodnot a zobecněného Paretova rozdělení. Jsou zde také prezentovány 
základní poznatky z teorie maximální věrohodnosti a pro obě rozdělení odvozeny 
odhady parametrů metodami maximální věrohodnosti a pravděpodobnostně 
vážených momentů. 

V kapitole 3 jsou pak stručně popsány vybrané testy dobré shody: Pearsonův 
chí kvadrát, Kolmogorovův-Smirnovův, Andersonův-Darlingův test a asymptotické 
testy včetně testu s rušivými parametry. 

V kapitole 4 jsou metody uvedené v předcházejících kapitolách použity 
k analýze reálných hydrologických dat, jimiž jsou srážkové úhrny v brněnském 
regionu. 

Kapitolu 5 věnoval autor statistické inferenci pro vybraná cenzorovaná 
rozdělení z oboru atraktivity Gumbelova rozdělení. Motivací byla analýza reálných 
chemických dat, která jsou reprezentována dvojnásobně zleva cenzorovaným 
výběrem s cenzorováním typu I. Pro tento typ dat autor vyvinul nové metody analýzy 
mnohonásobně zleva cenzorovaných výběrů z exponenciálního a Weibullova 
rozdělení. Model pro analýzu jednoho výběru je dále rozšířen na model pro dva 
nezávislé cenzorované výběry a jsou zde také odvozeny testovací statistiky pro 
srovnání dvou nezávislých mnohonásobně zleva cenzorovaných výběrů 
z exponenciálního a Weibullova rozdělení. 

V kapitole 6 jsou metody odvozené v kapitole 5 použity ke zpracování 
reálných chemických dat. Konkrétně jde o analýzu koncentrací tzv. syntetických 
musk sloučenin v rybí tkáni a posouzení vlivu čistírny odpadních vod na jejich 
koncentraci. 

V kapitole 7 autor shrnul základní poznatky z teorie extrémních hodnot pro 
dvourozměrná pozorování. 
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V oddílu Závěr autor přehledně prezentuje dosažené a v práci popsané 
výsledky a jejich aplikace.   

Dodatek A tvoří odvození indexů extrémních hodnot pro všechna rozdělení 
z oborů atraktivity těchto rozdělení. 

V dodatku B autor popisuje svůj demonstrační software (2 programy) pro 
rozdělení extrémních hodnot, který umožňuje uživateli získat základní představu o 
tvaru rozdělení a posoudit rychlost konvergence tohoto rozdělení k limitnímu 
rozdělení extrémních hodnot. 

Dodatek C tvoří přehled všech procedur, které autor vytvořil pro implementaci 
metod z kapitoly 5 v prostředí Matlab.  

Text předložené dizertační práce je vzhledem k popisovaným metodám 
v obecně velmi rozsáhlé problematice chvályhodně výstižný, kompaktní, jazykově 
čistý a dostatečně stručný, někde až zbytečně stručný, např. u tvrzení převzatých 
z literatury občas chybí citace, důkazy vět 5.8 a 5.18 jsou „zřejmé“. Práce je velmi 
dobře vybavena ilustrativními obrázky a tabulkami, ale obrázky jsou zbytečně malé. 
V dizertační práci jsem nenašel chyby ani v popisu metod, ani v důkazech 
dokazovaných tvrzení. Jsou v ní pouze zanedbatelné formulační nepřesnosti 
(způsobené pravděpodobně snahou o stručnost) a velmi sporadické překlepy, které 
nesnižují významně celkovou úroveň práce. Přehled literárních zdrojů a publikací 
respektuje dostatečně normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2(01 0197), občas však 
chybí ISBN nebo ISSN.  

K práci mám tyto dotazy: 

1. Kterou techniku odhadu prahu rozdělení doporučujete? 

2. Proč je na str. 68 uvedena pouze Neiderova-Meadova optimalizační metoda? 

3. Jaké nároky bude aplikace předložených metod v praxi klást na uživatele? 

4. Jakým směrem by se mohl výzkum v dané oblasi odhadů ubírat? 

Práce prokazuje, že doktorand na výborné úrovni zvládl náročnou metodiku 
odhadů parametrů rozdělení pravděpodobnosti extrémních hodnot pro zleva 
cenzorované výběry, získal nové teoretické výsledky a vyvozené postupy úspěšně 
implementoval v prostředí Matlab do softwaru pro řešení reálných úloh z dané 
oblasti.  

Cíle dizertační práce byly zaměřeny na řešení moderní a důležité 
problematiky jak z teoretického, tak i aplikačního hlediska. Předložená práce 
prokazuje, že doktorand splnil v plném rozsahu cíle stanovené na začátku 
doktorského studia i při státní doktorské zkoušce. Postup řešení není rutinní, získané 
výsledky jsou rigorózní, a jsou původním přínosem doktoranda v dané oblasti 
odhadů parametrů rozdělení pravděpodobnosti extrémních hodnot, zejména pro 
cenzorované výběry.  

Uvedená řešení mají cenný význam pro řadu praktických aplikací, např. 
v provozní spolehlivosti, modelování materiálových charakteristik, statistickém řízení 
výrobních procesů apod., neboť uživatelé statistických metod se v praxi často špatně 
vyrovnávají se skutečností, že pozorovaná rozdělení jsou asymetrická a výběry 
cenzorované. V této souvislosti oceňuji také autorem vytvořený software a jeho 
použití pro odhady parametrů z konkrétních datových souborů.  
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Většinu dosažených výsledků autor již publikoval a jejich ohlas ve vědecké 
komunitě je pozitivní. 

Konstatuji, že předložená doktorská dizertační práce splňuje podmínky 
kladené § 47, odst. 4 a 5, zákona č. 111/98 Sb. Doktorand prokázal schopnost a 
připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu, je způsobilý k tvůrčí vědecké 
práci, ovládá moderní vědecké metody, má široké teoretické znalosti a ve své práci 
přinesl nové poznatky. Doporučuji proto disertační práci k obhajobě a po její 
úspěšné obhajobě udělit doktorandovi akademický titul „doktor“ (Ph.D.). 

 
 
V Brně dne 1. srpna 2013. 
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