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1. Zadání závěrečné práce.
Bakalářská práce se zabývá pravděpodobnostní formulací Kálmánova filtru. K jejímu zvládnutí bylo
potřeba nastudovat několik pojmů, které nejsou součástí kurzů v bakalářském studiu. Téma práce lze
považovat za středně těžké. Cílem práce bylo popsat a implementovat ukázkové aplikace Kálmánova
filtru. Vzhledem k tomu, že práce obsahuje jednu konkrétní aplikaci, lze zadání považovat za splněné,
byť v minimálním rozsahu.

2. Aktivita studenta během řešení.
Během řešení student samostatně nastudoval potřebné pasáže z oblasti statistického modelování i
samotné téma Kálmánova filtru. Práci pravidelně konzultoval a na konzultace chodil připraven.

3. Aktivita při dokončování.
Poslední fáze přípravy včetně implementace proběhla krátce před termínem odevzdání, což je důvod,
proč je v práci popsána jediná aplikace. Samotný obsah práce byl nicméně dostatečně konzultován.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Dynamický model vývoje populace je popsán sice stručně ale správně a odhad jeho stavů s využitím
Kálmánova filtru je funkční.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Úvodní teoretická část práce je kompilačního charakteru. Aplikace Kálmánova filtru na populační
model je vlastním přínosem studenta.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Studijní materiály byly vhodně zvoleny a správně citovány.

7. Souhrnné hodnocení.
Student prokázal, že je schopen samostatně nastudovat a aplikovat látku, která hned v několika
směrech přesahuje obsah bakalářského studia. Hlavním výsledkem je jedna konkrétní aplikace
Kálmánova filtru na jednoduchý dynamický model. I když je odvozený algoritmus pro filtraci
funkční, nebyl využit celý potenciál úlohy. Nebyl např. nijak ilustrován vývoj nepřesnosti odhadu v
závislosti počtu pozorování. Z časových důvodů také nebylo možné dokončit další zajímavější
aplikace, jak bylo původně plánováno, přičemž problémů vhodných pro aplikaci Kálmánova filtru se
nabízí celá řada.

I když je teoretická část práce dobře zvládnutá a svědčí o pochopení problematiky, z důvodu malého
rozsahu aplikační části navrhuji hodnotit stupněm 3.

8. Otázky k obhajobě.
Jaký vliv na výpočet filtrace by měla nelinearita dynamického systému?
Jak lze Kálmánův filtr použít v případě (částečně) chybějících dat?
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