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Autor předkládané dizertační práce se zabývá dynamickými vlastnostmi nelineárních 

dynamických systémů reprezentovaných rozsáhlými časovými řadami (experimentálních i 

simulačních dat), které vyhodnocuje silnými nástroji paralelním přístupem: 0-1 test chaosu, 

rekurenční analýza, aproximační entropie a Lyapunovův exponent. 

 Zkoumané téma, včetně použitých metod, je velice aktuální a navazuje na současný stav 

poznání v oblasti vytěžování dynamických vlastností časových řad.  

  Práce je uvedena stručným popisem použitých metod a jsou zde uvedeny (dostatečně 

odlišeny od již známých poznatků) základní autorovy výstupy. Práce je postavena na pěti 

článcích (2x Jimp, 1x Jsc a 2x D dle metodiky RIV) a dvou výstupů typu SW (software dle 

RIV).  

 Práce [A.1.1] a [A.1.2] spadají do oblasti základního výzkumu, kde se v první z nich 

autor věnuje paralelní implementaci rekurenční analýze; ve druhé pak srovnání dynamiky 

jednorozměrných systémů pomocí výše uvedených nástrojů. Na rozdíl od předešlých dvou 

prací se autor v práci [A.1.3] věnuje vytěžování dynamických vlastností experimentálních dat 

průměrné rychlosti z dopravy dálniční sítě Velké Británii. Zbylé dva články (výstupy typu D) 

vhodným způsobem doplňují předkládanou práci: [A.1.4] stadium dynamiky ekonomického 

modelu Cournotovy oligopolie a [A.1.5] optimalizaci skladových zásob. 

 

Formální stránka práce: 

- dizertační práce je v souladu s jejím zadáním a splnila zadaný cíl, 

- metody a popsané postupy v práci byly vhodně vybrány a reflektují na aktuální 

potřeby výzkumu, 

- výsledky jsou originální a již teď budí zájem veřejnosti, celková stahovanost 

implementace 0-1 testu chaosu v R je dohledatelná na https://cran.r-project.org a již 

teď přesahuje impozantních 1000, 

- aktuálnost problematiky v synergii s vhodností vybraných metod vytěžování 

dynamických vlastností systémů budou budit zájem odborné veřejnosti, 

- po formální a jazykové stránce je práce připravena velice pečlivě, 

- práce je postavena na 5-ti článcích, 2-ou SW-výstupech a je podpořena dalšími 8-

mi “thesis unrelated” pracemi. 

 

 

Otázka k obhajobě: 

V práci jsou zavedeny metody 0-1 test chaosu, rekurenční analýza, aproximační entropie a 

Lyapunovův exponent: 

- jaká je obecně relace mezi metodami, 

- dá se určit pořadí, ve kterém má uživatel metody použít?  

 



K předloženým tezím konstatuji, že teze i autorovy publikační aktivity ukazují na slušnou 

orientaci autora v uvedené problematice a jsou příslibem reálného dosažení akceptovatelných 

cílů. 

 

Závěr: 

Vzhledem k výše uvedenému (kvalitě i rozsahu) hodnotím práci velice pozitivně. Práci 

doporučuji k obhajobě. 
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