
Hodnocení bakalářské práce – vedoucí

Autor hodnocení: prof. Ing. Radim Briš, CSc.
Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Radim Briš, CSc.
Oponenti: RNDr. Pavel Jahoda, Ph.D.
Téma: Analýza a vyhodnocení lékařských dat pocházejících od pacientů s

maligními mozkovými nádory.
Verze ZP: 1
Student: Ing. Žaneta Miklová

1. Zadání závěrečné práce.
Lze konstatovat, že všechny požadavky bakalářské práce byly splněny nadstandardně. Práce má
návaznost na projekt specifického výzkumu: SP2011/100.

2. Aktivita studenta během řešení.
Práce sestává z několika obvyklých částí. Za hlavní náplň považuji teoretické kapitoly 3,4, vhodně
doplněné o aplikační část 5, která přináší popis vytvořené programové implementace. Velmi
pozitivně působí také zařazení kapitoly 2, naplněné spíše lékařskou problematikou z oblasti
mozkových gloimů, což však tvoří důležitý doplněk řešené problematiky. Vše doplněno nezbytným
závěrem a referencemi, včetně příloh a tabulek. Práce byla zpracována velmi svědomitě a s velkým
nasazením v průběhu roku.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena v několikadenním předstihu a její definitivní obsah byl dostatečně konzultován.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Jelikož práce vznikla v přímé návaznosti na požadavky lékařů, výsledky jsou okamžitě pro ně
využitelné. Nezřídka tomu bylo tak, že výsledky byly s lékaři i konzultovány. Uživatelsky příjemné
prostředí umožňuje přímé využití výsledků v podobě programové aplikace i výzkumníky mimo
domovskou katedru autorky aplikace. Příkladem názorného výsledku může být kupříkladu
mediánová mapa onemocnění v MS kraji.
Z hlediska zpracování obsahuje práce pár nepřesností: str.17-definice rovnoměrného rozdělení je
nepřesná, def 4.1- v definici chybí, k čemu konverguje Xn, pomocná věta 4.4 je poněkud nepřesně
formulována, celkově průměrný počet překlepů. Tyto připomínky však nemají vliv na celkově vysoce
pozitivní dojem práce.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Ačkoliv práce vychází z hlediska statistiky z již objevených poznatků, za přínos považuji zejména
vhodné setřídění těchto poznatků do takové podoby, která umožní správně postupovat v neobvyklých
a mezních nestandardních datových situacích (například nedostatek dat, těžko přístupné kritické
hodnoty testových statistik, atd.). Řada standardních a často používaných postupů vyžaduje
předpoklady, které však nemusí být splněny. Přínos práce vidím v tom, že právě v takových situacích
dává nejen návod, jak postupovat, nýbrž umožňuje využít speciálně naprogramovaných konkrétních
algoritmů, což je nepřehlédnutelný další z přínosů práce.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní prameny byly vybrány správně, dokonce byly správně použity a softwarově implementovány
poznatky z anglosaské literatury.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce jako celek tvoří přehledný seznam neparametrických testů, do hloubky vysvětlených v
teoretické části a posléze správně implementovaných v programové části. Testy jsou probírány v
kontextu s použitím na biomedicínská data. Tyto testy jsou v praxi využitelnější a žádanější, neboť
jsou dostatečně robustní vůči předpokladům o pravděpodobnostních rozděleních, vyžadovaných
zejména v parametrických testech.



8. Otázky k obhajobě.
Zdůvodněte, proč statistiky W+ (str.30), či W1 (str.37) mají asymptoticky normální rozdělení.
Zdůvodněte, jakým obecným postupem se převádí statistika s normálním rozdělením na statistiku s
normovaným normálním rozdělením.
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