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    Z formálního hlediska předložena dizertační práce obsahuje 75 stran i s přílohami a 60 stran 
bez příloh plus reference, což je přiměřené. Je strukturována do úvodu a 9 kapitol včetně závěru 
plus dodatky a reference. Formální úprava disertační práce je přijatelná a odpovídá charakteru 
práce.  Z jazykového hlediska lze konstatovat, že práce je srozumitelná, počet překlepů 
minimální.   
 
  Na začátku práce nevidím nikde jasnou formulaci cílů, třebaže v úvodu je konstatováno, čím 
se práce zabývá. Na straně 7 je dosti nevhodná formulace motivace, že „původním impulsem 
je idea popsaná v práci [30]”, což je časopis starý 32 let. Čekal bych, že ta idea bude alespoň 
vyslovena a rozebrána v kontextu současných poznatků.   
Cíle lze jaksi vytušit z formulací úvodní kapitoly, kde autorka konstatuje, že „předloží“ 
pesimistický gradientní odhad p(t) diskrétního rozdělení, včetně jeho vlastností a užití a dále, 
že „popíše“ přímkový odhad. 
Nicméně praktických situací, kdy je potřeba odhadnout rozdělení pravděpodobnosti 
pozorovaných kategoriálních veličin je mnoho, jak v průmyslu, tak v empirických výzkumech, 
při testování životnosti, poruchové diagnostice, sociálních průzkumech, či dokonce i v běžném 
životě, proto konstatuji, že práce je aktuální, jak z teoretického (statistického) hlediska, tak i 
z hlediska aplikačního.  
 
K postupu řešení a výsledkům disertace s uvedením přínosu doktorandky se budu 
vyjadřovat postupně v rámci jednotlivých kapitol: 
 
Kapitola 2 přináší přiměřeně zkrácený metodický souhrn známých a převzatých poznatků o f-
divergencích, doprovázený vlastními doplňujícími poznámkami, či vysvětleními a příklady. 
Kritická připomínka: 
Str. 11, poznámka 2.1.3: Část poznámky týkající se Pearsonovy divergence není vůbec 
viditelná, neboť Pearsonova divergence není doposud zmíněna. Ta je zmíněna až na straně 15 
v jiném kontextu. 
 
Otázka 1: Prosím o odvození Pearsonovy kvazinormy pomocí divergence χ2 (p,q). 
 
Kapiotola 3 přináší přehledné a srozumitelné pojednání o kvazinormách. Hlavní tvůrčí přínos 
v této části vidím v elegantním důkazu V 3.3. Ostatní poznatky jsou vyloženy srozumitelně, 
většinou důsledky dříve uvedených vět a definic.    
Kritická poznámka: 
Str.13, V 3.2: a) postrádám vysvětlení, co znamená fj 

 



Kapitola 4 se zabývá gradientními odhady diskrétních rozdělení a patří mezi klíčové části 
disertace. Věta o existenci jediného gradientního odhadu je srozumitelně formulována i 
dokázána. Lze se tedy důvodně domnívat, že je dalším tvůrčím přínosem autorky. 
U softwarového produktu Pesfit sice není uveden procentuální autorský podíl autorky, nicméně 
v odstavci 4.1 autorka ukázala, že je schopná za jistých okolností nalézt explicitní řešení 
soustavy diferenciálních rovnic. Což opět považuji za přínosné, tím spíše, že jsou detailně 
uvedeny i odpovídající důkazy odvozených formulí. Schopnost doktorandky aplikovat nově 
nabyté a vyvinuté poznatky je pak úspěšně demonstrována v závěru kapitoly 4 na konkrétních 
datových situacích, jak z průmyslové praxe, tak při určování volebních preferencí. 
 
Otázka 2: Proč je autorka u gradientního odhadu p vedena snahou přiblížit odhad co nejvíce 
rovnoměrnému rozdělení, když předtím zmiňuje (str. 13,14), že p0 má největší neurčitost. 
 
Kapitola 5 seznamuje čitatele s tzv. přímkovým odhadem rozdělení p z pozorovaných dat. 
Jedná se o metodicky jednodušší přístup, který za jistých okolností přechází na diskrétní jádrový 
odhad s mocninnými jádry. 
 
Otázka 3: Jaký je skutečný důvod toho, že vhodný odhad p se hledá zrovna na přímce 
vycházející z empirického rozdělení pravděpodobnosti a procházející rovnoměrným 
rozdělením. (Nemohl by se ten odhad hledat na jiné přímce?) 
 
Kapitola 6 přináší rozšíření kapitol 4 a 5, přičemž je hledán gradientní a přímkový odhad 
rozdělení diskrétního náhodného vektoru. Samotné rozšíření je poměrně elementární aplikací 
poznatků obsažených v kapitolách 4 a 5. 
 
Kapitola 7 vychází z Cressie-Readovy statistiky (dále CR statistika) a zavádí novou třídu 
kvazinorem, tzv. CR kvazinormy, které jsou jakýmsi zobecněním doposud probraných 
kvazinorem. Autorka tak prokázala schopnost tvořit v širších souvislostech, schopnost nabyté 
poznatky zobecnit, což se projevuje například v dokázané V. 7.3 o uzavřenosti kvazinormy 
vzhledem k dualitě. 
 
Kapitola 8 je sice jen na pěti stránkách, avšak jeví se mi jako vyvrcholení celé disertační práce. 
Do tohoto okamžiku se čitateli práce špatně orientuje v tom, která kvazinorma je svým 
způsobem „lepší“. Konečně zde přišlo jakési kritérium pro jejich porovnání. Autorka nejenže 
našla míru strmosti kvazinormy, ale dále pak postupovala správně tím, že odvodila jednoduchou 
formuli pro její výpočet. V tabulce 8.1 se pak čitatel jasně orientuje, v jakých situacích volit 
optimální kvazinormu. 
 
Kapitola 9 má kompilační charakter, je tedy spíše doplňková na to, aby se vyskytovala v názvu 
práce. Nicméně bootstrapová metodika tvoří jakýsi přirozený doplněk demonstrovaných metod. 
Umožňuje totiž vygenerovat tzv. bootstrapové výběry z původního výběru a z nich získat 
odhady intervalové. Přitom odhady rozdělení pravděpodobnosti bootstrapových výběrů jsou 
získány aplikací kvadratické kvazinormy. Zvolené příklady názorně dokumentují použitelnost 
výsledků práce a také to, jak blízko se lze přiblížit reálným výsledkům použitím bootstrapové 
metody ve spojitosti s kvadratickou kvazinormou.  
 
Závěr  přináší nejen stručné shrnutí dizertace, ale naznačuje další možné směry bádání. Mimoto 
přehledně shrnuje vlastní tvůrčí přínos autorky disertace k novým poznatkům uvedeným 
v disertaci.   
 



Vyjádření k publikacím a projektům: 
Doktorandka evidentně netrpí nedostatkem publikací. Je většinou spoluautorkou řady publikací 
(24), avšak postrádám mezi nimi takové, které jsou akceptovány jako relevantní vědecké 
výsledky dle nové metodiky RVV, tedy zejména takové, které figurují na světových serverech 
vědeckých poznatků, jako je Web of Science, či Scopus. Našel jsem jen jednu takovou publikaci 
(odkaz [3]).  
Na druhou stranu lze z práce vycítit, že doktorandka je řadu let významným pomocníkem 
(spoluřešitelkou) při řešení několika kvalitních a prestižních (včetně celostátního) vědeckých 
projektů.   
 
 
Závěr posudku 
 
Na závěr konstatuji, že navzdory mírným kritickým připomínkám je práce přehledná, 
srozumitelná a přínosná. Předložená doktorská disertační práce splňuje podmínky kladené § 47, 
odst. 4 a 5, zákona č. 111/98 Sb. Autorka prokázala schopnost a připravenost k samostatné 
vědecké činnosti, je způsobilá k tvůrčí vědecké práci, ovládá moderní vědecké metody, má 
široké teoretické znalosti a ve své práci přinesla nové poznatky. Doporučuji  proto disertační 
práci k obhajobě a po úspěšné obhajobě navrhuji udělit  doktorandce akademický titul „doktor“ 
(Ph.D.). 
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prof. Ing. Radim Briš, CSc.,  
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