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1. Zadání závěrečné práce.
Práce splňuje zadání ve všech směrech. Náročnost byla spíše standardní, autorka prokázala schopnost
samostatně pracovat a vyvozovat závěry. Práce je plně v souladu s každoročními projekty SGS na
Katedře 470, v oblasti aplikované statistiky.

2. Aktivita studenta během řešení.
Studentka opakovala ročník (z důvodu chybějící zkoušky), takže měla dostatek času na vypracování.
Pracovala samostatně, mezivýsledky konzultovala, byla vždy připravena.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena včas, definitivní obsah byl přiměřeně konzultován.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Práce se tematicky věnuje testu ANOVA, který sice je součástí osnov, avšak studentka rozebírá
některé zvláštnosti, jak napovídá název, které nejsou probírány v učebnicích ani v knihách. Úroveň
dosažených výsledků je mírně nadstandardní, programové řešení je spíše standardní v jazyku R
(výsledky v RStudiu).
Kapitoly 2 a 3 jsou převážně kompilačního charakteru, individuálním přínosným výsledkem je
zajímavá analýza mezitřídního rozptylu, zabývající se odvozením jeho nestrannosti při platnosti
hypotézy H0. Kapitola 4 přináší individuální odvození a vlastní komentáře k otázce ekvivalence mezi
testem ANOVA pro dva náhodné výběry a Studentovým testem pro dva náhodné výběry z
normálních rozdělení.
Kritické připomínky:
• Str.23 – autorka zbytečně přeznačuje vnitřní výběrový rozptyl na MS a také ho jednorázově
přejmenuje na reziduální.
• Str.25 – zmínka o Cochranově testu není relevantní bez vysvětlení základních pojmů ke statistice G.
• Str. 11 – ve výrazu (2) chybí index u μ

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce rozšiřuje známé poznatky o testu ANOVA. Za zmínku stojí netradiční důkaz nestrannosti
mezitřídního rozptylu v případě platnosti nulové hypotézy (v práci označeno jako Věta 2.1.1.1.),
který se běžně v učebnicích nevyskytuje a pokud ano, tak v jiné podobě. Za další tvůrčí přínos zde
považuji Větu 4.2.1., což je netradiční důkaz toho, že druhá mocnina Studentovy statistiky pro dva
náhodné výběry z normálních rozdělení t^2(n1+ n2-2) má Fisherovo rozdělení s odpovídajícími počty
stupňů volnosti. A to i přesto, že formulace věty není úplně optimální.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny jsou vybrány správně, v souladu se zadáním. Malým nedostatkem je jejich
číslování, tedy to, že první citovaný odkaz na straně 10 je [5] a nikoliv [1]. Převzaté části jsou
přiměřeně odlišeny od vlastních výsledků.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce přehledně předkládá možnosti testu ANOVA, výhody i nevýhody, dále stručně předkládá i to,
jak postupovat při nesplněných předpokladech. Výklad testu ANOVA, jakož i jeho tvůrčí obohacení,
je průběžně doplňováno vhodnými příklady, na kterých jsou i vysvětlovány diskutované zvláštnosti.
Počet překlepů je minimální.

8. Otázky k obhajobě.
1) Na straně 27 je tabulka 6, ke které mám dotaz: které přesně hypotézy H0 jsou zde testovány?
2) Z hlediska dalšího pokračování, mohla by studentka naznačit, co si představuje pod pojmem



zobecněná ANOVA?
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