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1. Splnění požadavků zadání.
Cílem práce bylo nejprve popsat Kálmánův filtr jako rekurzivní bayesovský odhad skrytého stavu
lineárního modelu s gaussovskými šumy. Lze konstatovat, že tento cíl byl i přes drobné nedostatky
naplněn. Nutno podotknout, že zpracování tématu Kálmánova filtru pro pravděpodobnostní model
systému v rámci bakalářské práce bylo určitě pro studenta nelehkou výzvou. Dalším cílem bylo
aplikovat Kálmánův filtr na modelovou úlohu. Dle mého názoru tento cíl byl naplněn v minimálním
rozsahu. Autor si vybral jednu úlohu, kde je Kálmánův filtr aplikován při modelování vývoje
populace králíků, nicméně očekávala bych další úlohy komplexnější povahy.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Text práce je logicky uspořádán do tří teoretických kapitol a jedné kapitoly s aplikací popisované
metody. Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, nicméně poměr teoretické a praktické části není
optimální, očekávala bych větší rozsah části praktické. Celkově práce obsahuje nezanedbatelné
množství překlepů a gramatických chyb.

Dovolím si shrnout mé výtky k formální stránce jednotlivých kapitol:
- Druhá kapitola - Úvod do teorie míry - je v podstatě výpis důležitých definic a vět, o které se práce
v dalších kapitolách opírá. Této kapitole by, dle mého názoru, slušelo více průvodního textu, který by
logicky zaváděné pojmy provázal.
- Třetí kapitola zavádí klíčové pojmy z teorie pravděpodobnosti. Tato kapitola je až příliš podrobně
členěna na spoustu podkapitol. Některé podkapitoly obsahují pouze jednu definici. Opět by bylo lepší
definice logicky provázat průvodním textem nebo se přinejmenším vyhnout nadměrnému členění. V
této kapitole je rovněž větší nedostatek (str. 11) ve formulaci podmíněné hustoty pravděpodobnosti,
kdy autor zavádí sdruženou hustotu pravděpodobnosti dvou náhodných veličin a vzápětí pracuje se
sdruženou hustotou pravděpodobnosti tří náhodných veličin, aniž by byla zavedena.
- Pátá kapitola se pak věnuje řešení modelové úlohy. Při zavedení modelu není úplně jasné, co
označuje P_k a P_(k-1). Následuje nepřesnost v definici koeficientu r - není jasně definováno "úmrtí"
a "narození". Dále není jasně odůvodněno nastavení počátečních parametrů.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Autor prozkumal problematiku aplikace Kálmánova filtru pro pravděpodobnostní model systému a
aplikoval jej na zvolený populační model. S teorií si autor poradil poměrně dobře. Nicméně, v
praktické části zůstal nevyužitý prostor pro řešení zajímavějších a komplexnějších úloh. Postup při
aplikaci Kálmánova filtru mohl být jasněji a podrobněji okomentován, stejně tak jako grafické
výstupy.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce je především kompilačního charakteru. V poslední části je uvedena praktická ukázka aplikace
Kálmánova filtru při modelování vývoje populace králíků, kde však není jasné, zda je příklad
převzatý, nebo se jedná o originální problém. Vzhledem k možnostem použití Kálmánova filtru v
různých disciplínách, např. v robotice, v oblasti navigace nebo třeba v ekonometrii, se jedná o dosti
aktuální téma se značným přesahem do praxe. Autor mohl být v tomto ohledu více kreativní a vybrat
si ke zvolenému příkladu ještě jeden komplexnější problém.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
V práci je citováno celkem devět studijních pramenů, z toho tři české a šest anglických, které byly
vhodně zvoleny. Jeden ze zdrojů je špatně citován (publikace J. Anděla) - chybí celý název publikace.
Teoretická část práce je převzatá, na což autor upozorňuje vždy na začátku příslušné kapitoly.
Doporučila bych však pečlivější oddělování vlastních a převzatých myšlenek.



6. Otázky k obhajobě.
Jaké jsou výhody a nevýhody Kálmánova filtru? Má metoda nějaká úskalí?

7. Souhrnné hodnocení.
V práci nebyl zcela využit potenciál, který dané téma poskytovalo. Očekávala bych více příkladů
použití Kálmánova filtru při řešení problémů z různých vědních disciplín. Autor si však poměrně
dobře poradil s teorií Kálmánova filtru pro pravděpodobnostní model systému, která jistě vyžadovala
dostudování pokročilejší teorie pravděpodobnosti. Práci tedy doporučuji k obhajobě a navrhuji
hodnocení známkou "dobře".

dobřeCelkové hodnocení:

Ostrava, 21.05.2019 Mgr. Adéla Vrtková


