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Prvních osm kapitol autorka věnuje přehledu pokročilých matematicko-statistických 
metod. Tato část je pouze kompilační a neobsahuje žádné vlastní výsledky. V odstavcích 
jednotlivých kapitol jsou většinou uvedeny odkazy na zdroje, ze kterých autorka čerpala. 
Tyto odkazy už ale často chybějí (odst. 4.4, 5.2, … ) a není zcela zřejmé, odkud pocházejí 
jednotlivá tvrzení či věty a kde lze případně nalézt důkazy. To je nepříjemné, zvláště když 
některá tvrzení, tak jak jsou uvedena, neplatí (viz otázky k obhajobě). Problém, vlekoucí se 
celou prací, je v často nejasných a vágních vyjádřeních, případně uvádění symbolů, které 
nebyly zavedeny. 

Druhá část, tzn. kapitoly 9 a 10, jsou čistě aplikační. Je zde popisována analýza reálných 
dat z medicínského prostředí. Naprostá většina postupů představuje rutinní zpracování 
dat a nenalézám v nich nic nového. V některých případech postrádám propojení výsledků  
z jednotlivých odstavců (například uvedené výsledky PCA se dále v analýze neobjevují, v 
podkapitole 9.9 chybí srovnání modelů 9.2, 9.3 s dalšími čtyřmi). V některých případech 
postrádám komentář k výsledkům, které se zdají být ne zcela v souladu (např. závěry 
klasické analýzy doby do výskytu leaku na str. 58 a ROC křivka pro proměnnou ICHS na 
Obr. 4 (b) na str. 60). 

Zajímavá a ne zcela běžná je aplikace metod NPI. Bohužel, v odstavci 9.11 mi chybí bližší 
popis tohoto postupu v případě anaýzy doby do výskytu anastomického leaku. Například 
není vůbec zřejmé, kde se vazly hodnoty časů x1, x2, …, xn, počty intervalů n, zda lze 
použít Hillův předpoklad, apod.

V práci se vyskytuje celá řada nejasných a vágních vyjádření. Uvádím alespoň ta, která 
mne nejvíce zaujala:

- Definice 2 na str. 27 se zdá být definicí v kruhu: hodnoty L(A) a U(A) jsou definovány 

pomocí množiny M  a množina M  je definována pomocí hodnot L(A) a U(A).

- Tzv. „vět

- Vzorce na str. 29 dole nedávají smysl: dolní pravděpodobnost je definována pomocí 

jakési obecné množiny B, zatímco horní pravděpodobnost pomocí blíže neurčeného 
intervalu (a,b).


- V 5.6 se poprvé hovoří o jakési „neurčitosti”, která nebyla dosud definována. Protože 
se tento pojem dále často vyskytuje, bylo by dobré jej trochu vysvětlit.


- V 5.6 je ještě uveden předpoklad splnění Hillova předpokladu. V dalších odstavcích už 
tomu tak není, ačkoli se zdá, že by mělo. Jak je to?


- První věta v 6.1 je velmi nepřesná a zavádějící (co je to „populace s náhodným 
vektorem”?).


- Nejednotné označení vektorů (obvykle tučně, ale ne vždy!) a jejich složek (viz např. 
vektory xi a vi v odst. 6.3 a 6.4 zhoršuje čitelnost textu.


- V úvodu do kap. 8 na str. 43 se hovoří o jakýchsi blíže nespecifikovaných „první 
skupině” a „nulté skupině”. Zřejmě v souvislosti s odst. 4.4, ale mělo by být uvedeno, 
takto je to nesrozumitelné. 


- Předpokládám, že v Tab. 4 na str. 48 jsou ve druhém a čtvrtém sloupci uvedeny p-
hodnoty a nikoli hodnoty statistiky χ2 (z označení v tabulce to není zřejmé). 


- Jak byly vytvořeny skupiny nezávislých proměnných na str. 53 uprostřed? Proč 
například v prvních šesticích není proměnná HT s vysokou p-hodnotou χ2 testu a je tam 
zařazena proměnná TECH, která je svou p-hodnotou na hranici významnosti?


- Vzhledem k velkému počtu zkratek by měl být seznam zkratek úplný (chybí tam 
například CLI). Čenář neznalý lékařské terminologie je potom musí hledat v textu.




- Prosím o vysvětlení tvrzení v prvním odstavci na str. 81:”Doba do amputace … je kratší 
u skupiny A ve srovnání s D a u skupiny D je kratší než u B”. Z toho by plynulo, že doba 
do amputace … je kratší u skupiny A než u skupiny B. Ale o několik řádek výše je 
konstatováno, že „… je výrazně delší doba do amputace  … ze skupiny A ve srovnání 
se skupinou B”. Jak to tedy je?


V práci se také často vyskytujií symboly, které nejsou vysvětleny a tím vztahy, které je 
obsahují postrádají smysl. Sem patří např.

- odst. 5.4.1 kde by mělo být sfecifikováno, co je x0, se kterým se zde pracuje. 

- v odst. 5.4.2 se objevuje symbol ncr, který zde není popsán

- v odst. 5.11 se objevuje symbol xik, který o kterém se lze pouze dohadovat, co 

znamená

- symbol r0 v 5.13 není definován

- a další ….


Otázky k obhajobě: 
1. Vztahy na str. 28 dole je třeba dokázat. Obecně totiž neplatí, že infimum podílu 

dvou výrazů se rovná podílu infim (a totéž pro supremum). 
2. Podobně považuji za sporná tvrzení na konci odstavce 5.2. na str. 29, tj. tzv. 

„verzi věty o úplné pravděpodobnosti” a vztahy pro podmíněnou pravdě-
podobnost podmnožin. Je třeba jej vysvětlit. 

3. Vztahy v odstavci 5.6. by měly být v souladu s definicemi dolní a horní 
pravděpodobnosti a s podobnými vztahy v odst. 5.5. Toto je třeba dokázat. Tak 
jak jsou tyto vztahy uvedeny evidentně definici neodovídají. 

Přínosem disertantky je řešení aktuální medicínské problematiky pomocí netradičních 
metod neparametrické prediktivní inference (NPI) a jejich srovnání s klasickými metodami 
matematické statistiky. Současně nabízí softwarové skripty pro aplikaci těchto metod. Ze 
seznamu publikací, jejichž je disertantka autorkou či spoluautorkou, vyplývá, že se danou 
problematikou zabývá již delší dobu a prezentovala ji úspěšně jak na domácích, tak i na 
zahraničních konferencích.


Disertantka touto prací prokazuje předpoklady k samostatné tvořivé práci. Práci 
doporučuji k obhajobě, při které by měla úspěšně zodpovědět otázky a nejasnosti 
uvedené v tomto posudku.  
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