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Oponentní posudek disertační práce 

 

Název práce: Stochastické modelování a optimalizace rizik 

Doktorandka:  Mgr. Lenka Přibylová 

Oponent:  Doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc. 

 

Předložená disertační práce má celkem 104 stran, z toho 8 stran je příloha, a sestává 
z jedenácti kapitol, členěných do dalších oddílů a odstavců, včetně seznamu použitých zkratek 
a symbolů, seznamu literatury a přehledu odborné činnosti doktorandky. 

 V kapitole 1 (Úvod) doktorandka popisuje stručně základní principy a aspekty 
matematického modelování se zaměřením na stochastické modely pozorovaných jevů a 
procesů. 

V kapitole 2 prezentuje doktorandka cíle dizertační práce, jimiž jsou vytvoření 
stochastických modelů s použitím efektivních a vyspělých statistických metod pro 
vyhodnocení konkrétních lékařských problémů ve dvou oblastech medicíny. První oblastí je 
kolorektální chirurgie se zaměřením na prognózu anastomotického leaku při operacích rekta 
a druhou oblastí je léčba kritické končetinové ischemie pomocí kmenových buněk se 
zaměřením na analýzu vlivu aplikace preparátu na výskyt amputace končetiny. 

Kapitola 3 obsahuje stručný nezbytný popis aplikačních oblastí v medicíně. 

Kapitoly 4 až 8 jsou věnovány přehledu vybraných adekvátních metod matematické 
statistiky a pravděpodobnosti, na kterých je založeno modelování a řešení problematiky 
v daných aplikačních oblastech. Jde o popis metod analýzy přežití, neparametrickou 
prediktivní inferenci, analýzu hlavních komponent, bootstrap a logistickou regresi. 

Kapitoly 9 a 10 obsahují vlastní jádro disertační práce, tj. původní přínos doktorandky 
pro aplikace a získané výsledky. Jednak jde o statistickou analýzu výskytu anastomotického 
leaku při operacích rekta, jednak o statistické srovnání způsobů léčby kritické končetinové 
ischemie.  

V kapitole 11 (Závěr)  prezentuje autorka stručně dosažené výsledky při plnění cílů 
disertace a zmiňuje svoji implementaci použitých statistických metod v jazyku R, jejichž skripty 
jsou v příloze práce.   

 Další oddíl tvoří přehled 47 v textu citovaných literárních zdrojů. V oddílu Odborná 
činnost doktorandky je předložen seznam celkem 18 publikací doktorandky a její zapojení do 
9 grantových projektů. Prvních pět publikací má bezprostřední souvislost s tématem disertační 
práce (2 jsou registrovány na Web of Science) a další čtyři publikace  plně odpovídají tématu 
této práce. 

Text předložené disertační práce je vzhledem k popisovaným metodám výstižný a 
v potřebné míře stručný. Práce prokazuje, že doktorandka velmi dobře zvládla náročnou 
metodiku a moderní modely statistické analýzy i rozsáhlou realizaci statistických výpočtů 
pomocí vytvořených procedur v jazyku R. Doktorandka dovede vyvozovat rigorózní závěry ze 
získaných výsledků a přinesla nové důležité poznatky pro jejich uplatnění v dané aplikační 
oblasti - medicíně. 

 Práce neobsahuje zásadní chyby v popisu metod. Jsou v ní pouze menší formulační 
nepřesnosti (způsobené pravděpodobně snahou o stručnost) a sporadické překlepy, které 
nesnižují významně celkovou úroveň práce. Např.: 

 str. 27…místo „klasická pravděpodobnost“ stačí „pravděpodobnost“ 

 292…nadbytečná pravá závorka 
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 občas je různě citovaný literární zdroj 

K jinak velmi dobré formální úpravě mám pouze připomínky, že v přehledech literatury 
a publikaci nebyly vždy respektovány normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2(01 0197) – občas 
chybí např. ISBN a ISSN, a některé obrázky jsou zbytečně malé. K práci mám tyto dotazy: 

1. Co se rozumí měřitelným prostorem v Definici 1 na str. 27? 

2. Co se rozumí funkcí  na str. 31 a dál? 

3. Byla významnost vypočtených vlastních čísel při aplikacích metody hlavních 
komponent testována? 

4. Pro odhad kovarianční matice v metodě hlavních komponent byl použit nestranný 
anebo maximálně věrohodný odhad?  

5. Proč byl zvolen právě chí-kvadrát test nezávislosti kategoriálních veličin? 

6. Jaké jsou hlavní výhody a nevýhody použitého moderního bootstrapového výběru 
oproti klasickým metodám? 

7. Jaké jsou možnosti dalšího pokračování v řešení prezentované problematiky?    

Cíle disertační práce byly zaměřeny na řešení moderní důležité problematiky a práce 
splnila v plném rozsahu stanovené cíle. Postup řešení není rutinní a získané výsledky jsou 
nesporně původním přínosem doktorandky v daných aplikačních oblastech pro statistickou 
analýzu výskytu anastomotického leaku při operacích rekta a statistické porovnání způsobů 
léčby kritické končetinové ischemie. Uvedená stochastická řešení mají zřetelný význam nejen 
pro praktické aplikace v chirurgii, ale poskytují také impulzy pro řešení teoretických problémů 
v dané oblasti matematické statistiky. Dosažené výsledky autorka již částečně publikovala a 
jejich ohlas ve vědecké komunitě je pozitivní. Oceňuji také použití zatím nepříliš tradiční 
aplikace bootstrapových výběrů, a také že některé popsané metody a postupy je možno 
aplikovat i v provozní spolehlivosti technických objektů. 

Konstatuji, že předložená doktorská disertační práce splňuje podmínky kladené § 47, 
odst. 4 a 5, zákona č. 111/1998 Sb. a zákona č. 137/2016 Sb. Doktorandka prokázala 
schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu, 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 její úspěšné 
obhajobě udělit doktorandce akademický titul „doktor“ (Ph.D.). 
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