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Obsah dizertační práce 
Náplní předložené dizertační práce je návrh metodiky a postupu rozšířené kvadraticky optimální 
identifikace a filtrace pro účely parametrické estimace stochastických procesů. Dizertant řešil tuto 
problematiku paralelní identifikací prostřednictvím rozšířené kovarianční matice, popř. využitím její 
inverzní (informační) matice. Poněvadž metoda nejmenších čtverců je založena na minimalizaci chyby 
predikce, byl v práci navržen stavový filtr, který umožňuje rovněž minimalizovat chybu predikovanou 
stavovým modelem. Navržená metoda rozšířené identifikace vede na mnohamodelovou paralelní 
identifikaci. Autor v závěru své práce uvádí, že jim navržená metoda dvojnásobně zvyšuje přesnost 
uchované informace a tím i přesnost odhadů parametrů a kriteriálních funkcí oproti konvenčním 
metodám nejmenších čtverců. Rovněž uvádí, že je vhodná pro adaptivní estimaci v praktických 
aplikacích.              

Dizertační práce má 110 stran, 44 odkazů na použitou literaturu a seznam použitých zkratek a 
symbolů. Je standardně přehledně strukturována do pěti kapitol včetně Úvodu a Závěru. V Úvodu jsou 
deklarovány cíle dizertační práce. Ve druhé kapitole je shrnut současný stav problematiky v oblasti 
časově variantních procesů a mnohamodelové metody nejmenších čtverců. Klíčová kapitola je 
kapitola třetí, ve které je originálně řešeno zadání dizertační práce, tj. rozšířená identifikace a filtrace 
metodou nejmenších čtverců. Ve čtvrté kapitole jsou uvedeny výsledky simulačního ověřování. Náplní 
závěrečné kapitoly je diskuse a vyhodnocení dosažených výsledků.      
 

Aktuálnost disertační práce 
Je zřejmé, že velká část průmyslových procesů vykazuje nelineární a stochastické chování, které lze 
obtížně identifikovat pouze na základě matematicko-fyzikální analýzy nebo konvenčními 
deterministickými metodami. Uspokojivější výsledky pro získání vhodných matematických modelů je 
možné obdržet použitím struktur modelů regresních typů doplněných složkami neurčitostí. I když 
rekurzivní identifikaci modelů s časově proměnnými (variantními) parametry byla a je věnována velká 
pozornost, přesto považuji téma předložené dizertační práce z hlediska současného stavu vědy za 
vysoce aktuální hlavně z hlediska teoretického. Hledisko aplikační po prostudování dizertační práce 
nedovedu odpovědně posoudit, o této problematice pojednám níže ve vypracovaném posudku.  Obsah 
dizertační práce svým zaměřením plně odpovídá studijnímu oboru Kybernetika, automatizace a 
měření. 
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Vědecký přínos práce 
Přínos práce spočívá hlavně v oblasti teoretické. Aplikační simulační část je velmi stručná a jak se 
zmíním níže, mám k ní určité výhrady.  Práce má velmi dobrou úroveň, ale podle mého názoru je 
určena jen velmi malému okruhu čtenářů. Pro její porozumnění je potřeba hlubokých znalostí 
konzervativních rekurzivních identifikačních algoritmů, různých způsobů zapomínání apod. Některé 
odkazy na přístupy řešení adaptivní identifikace a filtrace, včetně mnohamodelové metody nemenších 
čtverců, které jsou v rešeršní části citovány, jsou pro mne v současné době nedostupné (např. [1, 7, 15, 
17, 30, 28, 31, 41]).  Velmi si cením autorových hlubokých znalostí z lineární algebry, 
optimalizačních metod, filtrace a rekurzivních identifikačních metod. 

Hlavním a originálním přínosem práce je obsah Kapitoly 3, jejíž náplní je návrh metody rozšířené 
kvadraticky optimální rekurzivní identifikace a stavové rekunstrukce (filtrace) lineárních časově 
variantních dynamických systémů. Rovněž je třeba ocenit návrh propojení techniky selektivního 
zapomínání s možností mnohamodelové identifikace metodou nejmenších čtverců. Autor uvádí, že jím 
navržené řešení eliminuje nevýhodu vlivu konstantního zapomínání, které v případě nedostatečně 
vybuzujících dat mohou ohrozit numerickou stabilitu algoritmu. Navržený přístup také zdokonaluje 
použití exponenciálního zapomínání.  

Poněkud s rozpaky jsem si přečetl tvrzení dizertanta v Závěru Pojednání o dizertační práci „Všechny 
tyto vlastnosti vytvářejí z přístupu rozšířené filtrace a identifikace atraktivní volbu pro adaptivní 
estimaci v praktických podmínkách“. Ke komentáři tohoto tvrzení se vyjádřím níže.        

 

Publikace základních částí práce 
Dizertant je spoluautorem 12-ti  publikací, z toho v 9-ti  případech je prvním autorem. Skoro všechny 
publikace se týkají náplně dizertační práce. Jedná se konferenční příspěvky většinou na mezinárodních 
konferencích DAAAM, studentských vědeckých konferencí a jeden příspěvek byl publikován na 
IFAC/IEEE Conference. Myslím, že výsledky dosažené v dizertační práci by se měl pokusit dizertant 
publikovat na prestižních mezinárodních konferencích pořádaných např. organizacemi IFAC, IEEE aj. 
Rovněž stojí za úvahu připravit příspěvek pro publikaci v impaktovaném mezinárodním časopise 
(např. International Journal of Adaptive Control and Signal Processing), což není, samozřejmě, věcí 
jednoduchou. Výsledky dosažené v dizertační práci by měla posoudit mezinárodní vědecká komunita. 
Práce je natolik specifická, že v tuzemsku asi nenalezne mnoho čtenářů, kteří by k ní mohli zaujmout 
vyhraněné stanovisko. Z výsledků práce je zřejmá rovněž ta skutečnost, že dizetant  má všechny 
předpoklady pro další vědecko-výzkumnou práci a pro publikaci jejich výsledků pro meznárodní 
vědeckou komunitu.  

 
Další vyjádření k práci  

Jak už jsem výše uvedl, práce má velmi dobrou teoretickou úroveň, včetně grafické úpravy. Podrobně 
ji prostudovat a zcela porozumět předpokládá poměrně dlouhé časové zatížení a mít k dispozici 
veškerou citovanou literaturu. Práce je napsána přehledně, ke stylistice a gramatice nemám 
připomínky. K práci mám několik připomínek: 

Připomínky:                                                                                                                                                                         

♦ Str. 18 a 21 – lépe objasnit kritéria (2.28), resp. (2.48). 
♦ Str. 31 – objasnit význam vektoru ( )ˆ i

kα  v matici (2.95) - vektor není uveden v seznamu 
symbolů. 

♦ Str. 95 – 99 – lépe specifikovat popisy funkčních průběhů na obr. 4.1 – 4.7. Kapitola 4, 
pojednávající o výsledcích simulace je velmi stručná, popisy jednotlivých simulačních 
experimentů jsou neúplné a špatně se v textu orientuje. 
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♦ Lepší přehlednosti práce by prospělo rozdělit Kapitolu 3 na více kapitol. Tato kapitola 
obsahuje 300 matematických vztahů, což ztěžuje orientaci v náročném teoretickém 
matematickém textu. 

♦ V závěru Kapitoly 3 postrádám algoritmus nově navržené identifikační metody 
(nemyslím tímto program), podle kterého by čtenáři práce si mohli algoritmy navržené 
metody naprogramovat a ověřit. 

♦ Citace publikací [1] a [31] jsou neúplné.    
♦ Nenašel jsem v textu dizertační práce ověření nově navrženého rekurzivního 

identifikačního postupu se stávajícími přístupy. Pouhé tvrzení dizertanta, že jeho metoda 
má několik výhod oproti metodám současným, mne nemůže uspokojujit. Experimentální 
aplikační část bych si představoval v následující struktuře: 
1. Zvolit programové prostředí pro simulační ověření (např. MATLAB/SIMULINK). 
2. Vybrat vhodný simulační model vyššího řádu. 
3. Zvolit vhodný generátor šumového signálu a jeho parametry z hlediska dynamiky 

vyšetřovaného modelu. Případně nějaký parametr simulačního modelu zvolit jako 
časově variantní. 

4. Identifikovat simulační stochastický model některým konvenčním identifikačním 
přístupem použitím vhodného vstupního signálu (např. použít některý z generátorů 
náhodných signálů funkce „idinput“ ze System Identification Toolbox.   

5. Porovnat kvalitu identifikace obou přístupů na základě vybraného kritéria, např 
kvadrátu chyby predikce, rychlosti konvergence odhadů, nároky na kapacitu paměti 
apod.        

 
Jsem si vědom, že výše uvedené ověření je dosti časově náročné. Tyto připomínky nejsou zásadní, ale 
spíše by měly pomoci dizertantovi v jeho další výzkumné a publikační činnosti. 
 
Dotaz pro dizertanta: 

Motivací pro rozvoj a aplikaci rekurzivních identifikačních metod v šedesátých a sedmdesátých letech 
minulého století byl vývoj jedné třídy adaptivních řídicích systémů – samočinně se nastavujících 
regulátorů (Self-tuning Controllers – STC). Zajímalo by mne, jestli dizertantem navržený přístup je 
vhodný pro pro použití v STC. V případě, že ano, pojednat o výhodách případně problémech 
s implemetací v průmyslové praxi.    

    

Závěr 
Ve své dizertační práci prokázal dizertant schopnost samostatné tvůrčí vědecké práce. 
Předložená dizertační práce obsahuje původní a částečně autorem publikované výsledky své 
samostatné vědecké práce. Dizertační práce splňuje veškeré potřebné náležitosti stanovené         
v § 47, odst. 4 zákona č. 111/98 Sb.  

Předloženou dizertační práci Ing.  Jakuba Dokoupila proto doporučuji k obhajobě pro udělení 
akademického titulu Ph.D.  

 
Ve Zlíně 13. července 2012 

 
 
prof. Ing. Vladimír Bobál, CSc. 

             


