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Cílem předložené disertační práce bylo vytvoření stochastických modelů k řešení dvou 

konkrétních problémů z oblasti medicíny, a to prognózy výskytu anastomotického leaku při 

operacích rekta a analýzy vztahu způsobů aplikace preparátu kmenových buněk a amputace 

končetiny při léčbě kritické končetinové ischemie. Doktorandka navrhla využití inovativních 

statistických přístupů k řešení úloh z obou lékařských oblastí a tyto přístupy aplikovala na 

reálných datech. Cíl práce lze tedy považovat za splněný. 

Při řešení úloh z obou výše uvedených oblastí byla aplikována logistická regrese a dva 

přístupy analýzy přežití – klasická analýza přežití a neparametrická prediktivní inference. 

V první oblasti aplikacím statistických metod předcházela detailní analýza vztahů pro páry 

proměnných a redukce dimenze kvantitativních vysvětlujících proměnných pomocí analýzy 

hlavních komponent. Při řešení druhého problému byla rovněž využita analýza hlavních 

komponent. Dále bylo v druhé lékařské oblasti navrženo k využití a aplikováno porovnání 

způsobu léčby jednak pomocí empirické distribuční funkce bootstrapových průměrů, jednak 

pomocí klasických a bootstrapových intervalů spolehlivosti pro očekávanou hodnotu a pro 

medián hladiny cholesterolu. 

Konkrétním přínosem doktorandky je navržení posloupností aplikací statistických metod 

pro řešení úloh ve dvou oblastech medicíny, zahrnující také ověření „správnosti vytvoření 

modelu“. K inovativním přístupům patří využití neparametrické prediktivní inference. 

Autorka dále vytvořila R-skripty, pomocí nichž lze navržené posloupnosti metod aplikovat. 

Disertační práce je aplikačně orientovaná a její význam pro praxi je nesporný. Aplikace 

vybraných statistických postupů v nových oblastech lze též považovat za rozvoj vědního 

oboru, neboť je potřeba řešit související problémy, jako je např. úprava dat, včetně 

identifikace odlehlých pozorování. 

Celková formální úprava je na dobré úrovni. Při zaměření se na detaily lze nalézt 

drobnější formální nedostatky. K jazykové úrovni nemám závažnější připomínky. Místy jsou 

použity anglické výrazy místo českých a chybí několik větných čárek a teček. 

Text disertační práce je logicky uspořádán do jednotlivých kapitol. Je ovšem otázkou, 

proč je více pozornosti věnováno analýze hlavních komponent, což je obecně známá metoda a 

v daném kontextu slouží k přípravě dat pro analýzu, než logistické regresi, která je sice také 



obecně známá, ale je stěžejní metodou pro řešení úloh z obou lékařských oblastí. Pro 

logistickou regresi je vyčleněna samostatná kapitola, ovšem v rozsahu necelých dvou stran. 

Také některé jiné části práce jsou poměrně stručné, např. část 7.3 je tvořena pouhým jedním 

odstavcem. Mohlo být použito vhodnější rozčlenění textu do částí. 

Pokud jde o samotný text v teoretické části, pak je připraven velmi dobře, včetně 

matematických zápisů. Jen ve vzorci (5.3) by v češtině měla být desetinná čárka místo tečky. 

Obdobně v aplikační části jsou na některých místech uváděny desetinné tečky místo čárek, 

např. ve vzorcích (9.4) až (9.6) a na str. 54 (nečíslováno) a v tabulce 10. Za vzorci (9.2) a 

(9.3) chybí tečky, rovněž tak chybí interpunkční znaménka v seznamu vzorců na str. 54. 

Vzorce jsou číslovány obvyklým způsobem (vzhledem k typu publikace) dvouúrovňově. 

Není zřejmé, proč tomu tak není u tabulek a obrázků, které jsou číslovány průběžně v rámci 

celé práce. 

Některé tabulky byly zřejmě původně určeny pro publikaci v angličtině a nedůslednou 

kontrolou zůstaly popisy v tab. 11 v angličtině. V tab. 6 je název Kruskalova-Wallisova testu 

zkrácen na „Kruskal test“, což je sice srozumitelné, ale není správně česky (ani není zaveden 

příp. zkrácený název). Název dalších testů má být správně „Mannův-Whitneyho“ a 

„Hosmerův-Lemeshowův (str. 43). Tabulka by měla být (zhruba) čitelná i bez vysvětlujícího 

textu, tzn., že název použitého testu by měl být součástí názvu tabulky a sloupce s p-hodnotou 

by měly být nadepsány „p-hodnota“ – týká se tabulek 4 a 6. Není zřejmé, proč je všude 

v tabulkách (a někde i v textu) uváděno anglické „p-value“, když v textu je místy správně 

použito „p-hodnota“. Pro výraz „boxplot“ existuje český název „krabičkový graf“. 

Na str. 15 je seznam „statistických“ zkratek. Nejsou tam ovšem zahrnuty všechny zkratky, 

např. nejsou uvedeny zkratky „OR“ a „RR“ použité na str. 45, které jsou vysvětleny až na str. 

46. Dále nejsou vysvětleny zkratky „CI“ a „IO“. Text je samozřejmě čitelný i bez vysvětlení, 

ale zvykem je vysvětlit úplně všechny zkratky. Není zaveden zkrácený název „psmed“ pro 

pseudomedián. 

Na konci částí 9.3 a 9.5 jsou do textu zařazeny jednotlivé p-hodnoty z tabulek a u všech 

hodnot se opakuje „2 test“. To jistě nebylo nutné. V části 9.5 lze na uvedené případy 

statistické závislosti lze usoudit i na 5% hladině významnosti. Není zřejmé, v kterých 

případech nebyly splněny předpoklady a byla aplikována Yatesova korekce. 

V tabulkách 7 a 17 jsou nevhodně zvoleny názvy sloupců. Mělo by odpovídat obvyklým 

označením v angličtině, což jsou např. „% of variance“ a „cumulative %“. Takto to vypadá, že 

rozptyl měří něco jiného než variabilitu, a není zřejmé, pomocí čeho je vyjádřená variabilita 

ve čtvrtém sloupci. V tabulkách 18 a 19 je nesprávně „Počet Amputací“ s velkým „A“. 



Výše uvedené připomínky jsou pouze drobnosti, které vznikly nepozorností. Text je 

obsahově správný a srozumitelný. I když se při ústním vyjadřování často používají anglické 

termíny, v českém textu by neměly být používány, pokud existují české ekvivalenty či lze 

vyjádřit česky. Například v nadpisech částí 9.5 a 9.6 by místo „grade leaku“ bylo vhodnější 

vyjádření „stupeň závažnosti leaku“. 

Poněkud matoucí je občasné použití termínu „parametr“ jako ekvivalent pro termín 

„proměnná“, zvláště v souvislostí s aplikací logistické regrese, kde je nutno odlišit, co je 

parametr modelu a co proměnná. V textu se vyskytují termíny „kategoriální parametr“, 

„spojité parametry“ apod., což v daném kontextu není vhodné. 

Na doktorandku mám k obhajobě následující dotazy:  

1. Z jakého důvodu nebyl odhadován model logistické regrese závislosti výskytu 

anastomotického leaku současně se spojitými i kategoriálními proměnnými? 

2. Na str. 53 je uvedeno, že z devíti skupin byly „postupnou redukcí“ získány tři rovnice. 

O jakou redukci šlo? 

 

V závěru práce autorka uvádí své publikace v pořadí od dominantního významu vzhledem 

k tématu disertační práce, přes publikace, které souvisí s popisovanou metodikou, až po 

ostatní publikace, např. studijní materiály. Doktorandka se v oblasti publikování zaměřovala 

zejména na příspěvky na konferencích a seminářích. Je spoluautorkou článku do významného 

mezinárodního časopisu. Tento článek má však 12 autorů a je teprve v recenzním řízení, 

v databázi Web of Science tedy zřejmě ještě evidován není. U publikace 3 je chybný název 

časopisu, správný název je Informační bulletin České statistické společnosti. Přes tento možná 

zavádějící název jde o časopis s důkladným recenzním řízením. Publikační činnost 

doktorandky tedy hodnotím jako vyhovující k obhajobě disertační práce. 

 

Vzhledem k tomu, že stanovený cíl práce byl splněn a jsou zřejmé přínosy doktorandky 

v daném vědním oboru, doporučuji disertační práci k obhajobě. 

 

 

V Praze 10. 10. 2019 

 


