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Shrnutí obsahu práce
Práce je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole autor vysvětluje odvození Edgeworthova rozvoje
pro rozdělení součtu nezávislých stejně rozdělených náhodných veličin. V druhé kapitole pak autor
uvažuje rozdělení náhodných veličin, které můžeme získat jako transformace výběrového průměru
nezávislých stejně rozdělených náhodných vektorů. Do této kapitoly také autor zařadil aproximaci
kvantilů pomocí inverze Edgeworthova rozvoje. V poslední kapitole pak autor uvažuje dvě netriviální
náhodné veličiny, pro které odvozuje Edgeworthův rozvoj.
Téma práce. Tématem práce bylo představit Edgeworthův rozvoj a ilustrovat jeho využití v konkrétních příkladech. Z tohoto pohledu lze říct, že téma bylo splněno.
Vlastní příspěvek. Autor doplnil některé mezery, které byly v použité literatuře v odvození Edgeworthova rozvoje. Ilustroval pak využití a problémy Edgeworthova rozvoje na konkrétních
příkladech.
Matematická úroveň. Matematická úroveň práce je vcelku solidní. K této úrovni se však práce
dostávala velmi ztěžka a pomalu. Proto je vysoce pravděpodobné, že v práci zůstala řada
nedodělků.
Práce se zdroji. Autor vycházel zejména z knihy P. Halla (The Bootstrap and Edgeworth Expansion, Springer, 1992), kterou řádně cituje. Nejsem si však vědom, že by v závěrečné verzi práce
některé pasáže odpovídaly doslovnému překladu.
Formální úprava. Formální úroveň práce zůstala i přes četné opravy velmi slabá. V práci zůstalo
velké množství překlepů, ale i jiných nedostatků.

Celkové hodnocení práce
Práce vznikala s nemalými obtížemi. Předběžné verze práce obsahovaly řadu nedostatků. Nemalé
množství těchto nedostatků (zejména formálního charakteru) bohužel zůstalo i v závěrečné verzi
práce. Práci také chybí větší nadhled, který by přesvědčil čtenáře, že autor problematice opravdu
rozumí.
Závěr
Práci považuji z hlediska matematického obsahu za průměrnou. Vzhledem k množství drobných
formálních chyb si však nejsem jistý, zda splňuje všechny požadavky kladené na diplomovou práci na
oboru Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie.
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