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Předložená práce je zaměřena na problematiku modelování elektronického zařízení 
letadel. Cílem je vytvořit numerický model pro identifikaci a modelování obecného systému, 
který může být nelineární, dynamický, případně s velmi složitou geometrií.  

Disertační práce má celkem 60 stran, je účelně rozdělena do 5 kapitol, včetně úvodu a 
závěru. V úvodní kapitole autorka nejdříve stručně specifikuje problematiku, jejímž řešením 
se ve své disertační práci zabývá, současně zde prezentuje současný stav existujících 
matematických metod k řešení dané problematiky včetně jejich výhod a omezení z hlediska 
praktické použitelnost. Dále uvádí přehled základních principů klasických metod modelování 
systémů a adaptivních, fuzzy a hybridních metod používaných převážně k black-box 
modelování. V závěru úvodní kapitoly jsou vymezeny jednotlivé cíle disertace 

 návrh neuronového a neuro-fuzzy modelu, který umožní simulovat nelineární systémy 
s několika vstupy a výstupy (MIMO) a se specifickými požadavky,  

 ověření navrženého modelu na reálných datech, porovnání vlastností jako přesnost, 
spolehlivost, obecná použitelnost s modely sestavenými na základě jiných metod,  

 využití paralelních výpočtů k modifikaci existujícího algoritmu ke snížení časové 
náročnosti simulací.  

 

Ve druhé kapitole autorka uvádí rozbor navržené metody, popisuje základní princip 
regresní sítě, způsob určení jejího parametru strmosti a zavedení fuzzy pravidel do této sítě. 

Třetí kapitola vysvětluje zavedení a význam paralelních výpočtů do navrženého algoritmu. 

V následující kapitole je nová metoda ověřena na datech získaných z měření zmenšeného 
modelu letadla. Ověření je provedeno pomocí střední kvadratické odchylky a srovnáním 
s odpovídajícím modelem vytvořeným pomocí vícevrstvé neuronové sítě trénované zpětným 
šířením chyby s algoritmem Levenberg-Marquardt. 

V závěru práce jsou shrnuty dosažené výsledky a provedena jejich podrobná diskuse 
vzhledem k praktickému využití.  

 

Námět práce odpovídá oboru disertace a z hlediska současného stavu vědy v oboru 
Elektronika a sdělovací technika se jedná o aktuální problematiku.  

 

Hlavní přínos disertace spočívá v návrhu originální metody, která na rozdíl od 
stávajících klasických metod umožňuje behaviorální modelování elektronického zařízení 
letadel jako neznámého nelineárního systému s několika vstupy a výstupy (MIMO 
model). Velmi oceňuji komplexní přístup k řešené problematice, autorka se neomezuje pouze 



na návrh vhodné metody, ale současně řeší i její praktickou použitelnost s ohledem na 
požadovanou přesnost a zejména časovou náročnost zpracování naměřených dat – nový 
výsledný algoritmus je navržen pro paralelní zpracování. Nechybí zde diskuse možností 
realizace navrženého algoritmu s využitím možností současné výpočetní techniky. Stejně tak 
významná je verifikace nového postupu pomocí dat z měření zmenšeného modelu letadla.  

 
Z výše uvedeného je zřejmé, že disertační práce vykazuje původní, přínosné části a 

byly splněny stanovené cíle. Také navržená metodika a postup pro vytvoření všech 
potřebných numerických modelů, které byly použity k dosažení stanovených cílů, jsou plně 
v souladu s nástroji pro numerickou analýzu v současné době dostupnými.  

 

Práce je napsaná v angličtině, je zpracována systematicky, srozumitelně a velmi 
přehledně, s pečlivým grafickým uspořádáním, pouze u některých obrázků je zvoleno pro 
popisky os nevhodné měřítko. Disertační práce je na velmi dobré odborné úrovni.  

Problematika související s disertací byla publikována dostatečně. Uchazečka od roku 
2010 průběžně prezentovala výsledky své práce na mezinárodních konferencích nebo na 
konferencích pořádaných v České republice, jejichž zaměření souvisí s tématem disertační 
práce, je také spoluautorkou publikace v impaktovaném časopise Radioengineering. 
Z doloženého seznamu prací vyplývá, že se jedná o perspektivní vědeckou pracovnici. 

 
 
 
 
Závěr: 

Posuzovaná disertační práce Ing. Jitky Svobodové i její dosavadní vědecká činnost 
odpovídají obecně uznávaným požadavkům k udělení akademického titulu Ph.D. Po 
úspěšném obhájení práce doporučuji udělit uchazečce titul Ph.D.   

 
 
 
 
 
 
V Brně dne 28. 3. 2013         Prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc. 
                    UTEE FEKT VUT v Brně 
 
 
 
Dotazy:  
Popište zmenšený model letadla EV55, který byl použit pro měření; uveďte, ve kterých 
parametrech se tento model liší od skutečného letadla EV55.  
Bude nově navržený algoritmus využíván v praxi? 


