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Cíl práce

Tato práce bude obsahovat popis Zobecněného lineárního modelu,
především z matematického hlediska, ale i z hlediska použití. Součástí
práce bude podrobný popis jednoho z modelů, tedy konkrétně klasické
logistické regrese. Logistická regrese se využívá i v oblasti financí, a proto
cílem této práce bude aplikace modelu na reálných datech z oblasti
investování na finančním trhu podle vhodně zvolených aspektů.
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Předložená bakalářská práce zpracovává téma zobecněných lineárních modelů a zaměřuje se
konkrétně na model logistické regrese. Popsanou matematickou teorii pak následně aplikuje
na datech vybraných akcií.

Jako vedoucí práce musím vyzdvihnout, že tuto, po odborné stránce nelehkou, matematickou
problematiku zvládla studentka nastudovat a zpracovat sama a následně vybrala vhodný
praktický příklad, na kterém aparát aplikovala a adekvátně zhodnotila.
Práce svým rozsahem a zpracováním odpovídá bakalářské práci, proto ji navrhuji k obhajobě
a navrhuji hodnocení.................A..................
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