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Anotace práce: 
 
V této práci jsem se zaměřil na vytvoření programu pro demonstraci populačních modelů v biologii 
a to konkrétně v programovém prostředí Matlab. 
 
Cílem mnou vytvořeného grafického rozhraní je modelování z přímo zadaných parametrů nebo 
pomocí parametrů získaných vhodně zvolenou optimalizační metodou pro konkrétní typ modelu 
populace z načtených reálných dat, přičemž jsem se snažil o vytvoření modelu, který by co nejvíce 
aproximoval s reálnými daty. 
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1.  Úvod 
 
 

Dříve než začnu s úvodním vymezením, alespoň nejzákladnějších pojmů, rád bych zde 
definoval cíle své práce, které jak doufám jsem zvládnul, tak jak bylo třeba a jejich 
zhodnocení je uvedeno v závěru této práce. 

 
Cílem mé práce bylo vytvoření demonstračního programu pro různé druhy 

populačních modelů s možností modelování přímo ze zadaných parametrů formou editace 
viz.„manuální model“ a možností automatického odhadu těchto parametrů z načtených dat 
konkrétní jednodruhové populace živočichů viz.„automatický model“. 
 
Po zjištění požadavků na vypracování této práce jsem si stanovil tyto základní cíle: 
 
- seznámení se se způsoby používanými k modelování biologických systémů, různými typy 
modelů a různými podmínkami pro jejich optimální volbu 
- volba metody pro tvorbu grafického rozhraní v programovém prostředí  Matlab 
- nalezení vhodné jednodruhové populace živočichů, respektive vhodná data k tvorbě modelu                          
- návrh metody pro odhadování parametrů modelu 
 
 
1.1 Základní pojmy 
 
 

Populační modely se dají popisovat různými způsoby (jedná se obvykle o 
matematický popis), přičemž bychom si mohli klást otázku, který z modelů popisů je ten 
pravý a skutečně korektně popisuje danou situaci. Každý z modelů má své místo, žádný však 
není univerzální, žádný nevysvětluje beze zbytku všechny vlastnosti uvažované populace či 
systému populací.  
 

V následujícím textu budeme běžně používat pojmy model a modelování, nyní si 
zavedeme definici těchto pojmů, aby byl jejich význam chápán ve správném smyslu. 
 

Model pro naše účely značí zjednodušené zobrazení dané zkoumané skutečnosti 
(biologického systému), přičemž tuto zkoumanou skutečnost značíme jako originál ( neboli 
prototypem či předmětem modelování ). 
 

Modelování charakterizujeme jako účelové zobrazování vyšetřovaných vlastností 
originálu pomocí vhodně zvolených vlastností modelu, jedná se tedy o reprodukci 
vybraných vlastností studovaného objektu na modelu, tj. analogickém objektu simulujícím 
chování a vlastnosti původního studovaného objektu. 

Dále je potřeba rozlišit typy modelů a vymezit jejich použití v této práci, existují dvě 
nejzákladnější vymezení modelů a to jsou modely spojité a modely diskrétní, které se dále 
dělí podle různých kritérií. I přes to, že si definujeme oba dva typy modelů, budeme v další 
části práce pracovat pouze s modelem diskrétním a právě tento model použijeme u 
modelování jednodruhové populace. Další informace viz. [2]. 
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2.  Cíle modelování 
 
 

Očekávaný výsledek není sestrojit matematický, počítačový ekvivalent reálného 
systému, ale pomocí něho pochopit chovaní reálných systému a potom lépe optimalizovat 
chování reálných objektů, případně sestavit nové objekty. 
 
Některé specifické případy cílů modelování a simulací : 
 
-výpočet parametrů systému ( dají se použit pro diagnostické účely ) 
 
- výuka a vzdělávání ( modely jsou neocenitelnou pomůckou při vysvětlovaní činnosti 
složitých systémů, pomocí nich se dají demonstrovat vlastnosti systému a testovat hypotézy, 
přitom velkou mírou přispívají ke kreativnímu přístupu ve studiu ) 
 

Pomocí modelů reálných systémů – lze přesněji formulovat daný problém, orientovat 
se v složitých vztazích, oddělovat podstatné od nepodstatného a tím zjednodušovat 
pozorovaný fakt, odhalovat mechanismy jevů. 
 

Přičemž rozeznáváme tři základní přístupy k modelování biologických systémů. U 
kterých dbáme na to, jestli je daný model již založený na teoretických znalostech, na 
zkoumaní experimentálních dat nebo na struktuře ( jestli odpovídá struktuře reálného 
systému, složitosti modelu ). 
 
 

3.  Přehled a rozdělení modelů 
 
 
V této části bude zmíněn stručný přehled a rozdělení modelů. Další podrobnosti lze nalézt v 
[1], [2], [9].  
 

Modely jednodruhových populací jsou založeny na deterministickém způsobu chování 
populace, přičemž stav populace je charakterizován její velikostí (může být vyjádřena např.: 
počtem jedinců pozorovaného druhu na pozorovaném území). 

K základnímu rozdělení modelů patří spojitý způsob popisu modelu, který obvykle 
popisuje chování modelu v určitém časovém období a také diskrétní způsob popisu modelu, 
který počítá s diskrétními vzorky. Většina rovnic modelů růstu populace může být jak 
spojitou reprezentací času tak i diskrétní při splnění určitých podmínek . 
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3.1  Spojité modely 
 
 

V těchto modelech budeme předpokládat, že hustota populace  ( )x t   je spojitou 

funkcí času. Tato podmínka je splněna v případě,že je populace dostatečně velká a generace 
se překrývají, v opačném případe se jedná o diskrétní model populační dynamiky. 
  
 

- 2 podmínky modelování 
 

   - kvantovací ( populace je dostatečně velká, nepočítá s jednotlivci ) 
   - vzorkovací ( neexistuje věkové rozlišení – všichni jedinci jsou identičtí ) 
 
základní vztah charakterizující dynamiku dané populace: 
 

( ) ( ) b d mx t t x t x x x⋅ + ∆ = + ∆ −∆ + ∆                                                                                        (3.1) 

( ) ( ) b dx t t x t x x⋅ + ∆ = + ∆ − ∆                            zjednodušeně                                               (3.2) 

 
( mx∆ je zahrnuta ve výrazech vyjadřujících porodnost a úmrtnost) 

 

( ),bx B x t t∆ = ⋅∆                                                                                                                 (3.3) 

 
 počet jedinců narozených za dobu t∆ , kde ( ),B x t  je porodnost                      

 

( ),dx D x t t∆ = ⋅∆                                                                                                                   (3.4) 

 
 počet jedinců, kteří zemřeli za dobu t∆ , kde ( ),D x t  je úmrtnost                                                            

 

( ) ( ) ( ), , /b x t B x t x t=     relativní porodnost                                                                        (3.5)                       

( ) ( ) ( ), , /d x t D x t x t=    relativní úmrtnost                                                                          (3.6) 

 

( ) ( ) ( ) ( )( ) ( ), ,x t t x t b x t d x t x t t+ ∆ = + − ⋅ ⋅ ∆   po dosazení do původní rovnice                 (3.7) 

 
obecná  funkce vyjadřující základní dynamické charakteristiky daného modelu: 

 

                                                                    ( ) ( ) ( ), , ,x t b x t d x tγ = −                                   (3.8) 

v případě lim 0t∆ →                                  ( ) ( ) ( )´ ,x t x t x tγ= ⋅                                            (3.9) 
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3.1.1  Malthusův model 
 

 

Nejjednodušší model( tzv. Model růstu populace živých organismů ),  který se používá 
při modelování populace malé velikosti v kratším časovém úseku. Při delším časovém úseku 
nebo větší populaci tento model nevyhovuje, ( předpokládá, že rozdíl úbytku a přírůstku 
v populaci je  v čase stálý, což v reálných podmínkách není možné, proto se pro tyto případy 
musí model modifikovat ). 
 

 

 
 

Obr.3.1 Charakteristické průběhy řešení Malthusovy rovnice 
 
Platí : 

 
( ) ( ) ( ), , ,x t b x t d x t rγ = − =       r je konstanta (  koeficient růstu populace)               (3.10) 

 
                                                     neboli 
 

( ) ( )´x t r x t= ⋅                              Malthusova rovnice                                                  (3.11) 

 
tato rovnice má řešení ve tvaru 

 

( ) ( ) ( )0 expx t x rt= ⋅          

       

( )0 0x >  a 0r >  populace exponenciálně roste (prosperuje) 

( )0 0x >  a 0r <  populace exponenciálně klesá (vymírá) 

( )0 0x >  a 0r =  populace se nemění (je konstantní) 

rovnovážný stav ( )´ 0x t =  pro 0t>  (může být stabilní či nestabilní) 
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3.1.2  Logistický model 
 
 

Také nazývaná jako Perlova-Verhulstova rovnice, podle Pierra Verhulsta, Belgického 
matematika. Při využití tohoto modelu uplatníme faktory prostředí, ve kterém studovaná 
populace žije, přičemž dochází ke zpomalování růstu populace, kdy může dojít k zastavení 
růstu, nebo případnému vymírání. 
 

                                     
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obr.3.2 Charakteristické průběhy řešení logistické rovnice 
 
( ) ( ),x t K x tγ = −          K - kapacita prostředí pro danou populaci                                    (3.12) 

 
Neboli 
 

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( )´ 2x t K x t x t K x t x t= − ⋅ = ⋅ −                                                                           (3.13) 

 
( tato rovnice vzbuzuje pochybnosti o rozměrové správnosti, proto musíme použít 
normalizační parametr C ) 
 

( ) ( )( ) ( ) ( )( ) ( )´ 1 /x t C K x t x t C K x t K x t= ⋅ − ⋅ = ⋅ ⋅ − ⋅                                                       (3.14) 

 
po úpravě 
 

( ) ( ) ( )´ 1
x t

x t x t
K

ρ
 

= − ⋅ 
 

,     kde C Kρ = ⋅                                                         (3.15) 

 

rovnovážný stav     
( ) ( )1 0
x t

x t
K

ρ
 
− ⋅ = 

 
                                                                          (3.16) 

 



 

 8 
 

3.1.3  Modely jednodruhových populací se zpožděním 
 
 

Zavedením časového zpoždění lze získat periodické řešení. V tomto modelu 
zohledňujeme časové posunutí, které odpovídá právě (střední) době za kterou dosáhne daná 
populace reprodukční schopnosti, případně  prodloužené časový interval potřebný k vývoji 
plodu od početí k narození. 
 

( ) ( ) ( )( )´ ,x t f x t x t τ= −                                                                                                     (3.17) 

 
pro logistickou rovnici dostáváme 
 

( ) ( ) ( )´ 1
x t

x t x t
K

τ
ρ

− 
= ⋅ ⋅ − 

 
  rovnice Hutchinsonové                                             (3.18) 

 
Tato rovnice popisuje proces, který se děje v dané populaci za předpokladů 

dostatečného množství potravy, kdy se populace rozmnožuje rychle,  jak se stav zvýší nastává 
vnitrodruhová konkurence a množství potravy je omezeno, to má za následek snížení 
porodnosti, přemnožení dospělí jedinci způsobí rychlý pokles populační hustoty a celý proces 
se opakuje. 
 
 
3.2  Diskrétní modely 
 
 
Jsou užívány za předpokladů, že se v populaci vyskytují pouze jedinci z jedné generace,  tzn. 
že generace se v populaci nepřekrývají. 
 
Jsou základní diskrétní ekvivalenty spojitých modelů. Populační dynamiku je třeba modelovat 
diferenční rovnicí ( obecně nelineární ) ve tvaru : 
 
 

( )1n nx f x+ =           0, 1, 2, ...k =                                                                                       (3.19) 

 
Proměnná nx  zde udává počet jedinců nebo hustotu n  té generace. V závislosti od 

funkce f  získáváme různý počet jedinců v následující generaci, který je závislí na předchozí 
generaci. 

V případě malého počtu jedinců nx  se očekává růst funkce a naopak pro velké 

hodnoty počtu jedinců nx  pokles funkce. Tato vlastnost je dána kapacitou prostředí 

(omezeným množstvím zdrojů).  
 
Diskrétní modely umožňují, jak tomu bylo u spojitých modelů, volbu různých typů funkcí f .  
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3.2.1  Malthusova rovnice 
 
 
jako základní diskrétní ekvivalentní rovnici: 
 

1n nx R x+ = ⋅              , kde R je parametr rychlosti růstu populace                                       (3.20) 

 

( )1 1n n n nx x R x R x+ = + ⋅ = + ⋅                                                                                                (3.21) 

 
Je modifikace přes definiční rovnici Malthusova modelu.   

 
Dále můžeme rovnice modifikovat tím, že budeme zohledňovat úmrtnost.  

 

( ) 1
1 1 , .b

n nx R x b konst−
+ = + ⋅ =                                                                                      (3.22) 

 
Nebo různé jiné parametry při simulaci populace. Malthusova rovnice umožňuje 

simulaci modelů v případech kdy není zapotřebí uvažovat kapacitu prostředí, z čehož plyne 
přesnost predikce modelu do budoucna.               

 
 

3.2.2  Logistická rovnice 
 

Jak již bylo dříve zmíněno patří mezi modely uplatňující faktory prostředí, ve kterém 
zkoumaná populace žije, přičemž u ní z tohoto důvodu dochází ke zpomalování růstu, 
zastavení růstu nebo případnému vymírání. Byla definována matematikem Pierrom 
Verhulstom, podle něj ji také nazýváme Perlova-Verhulstova rovnice.   

 
Diferenční rovnice logistického modelu má tvar : 
 

1 1 , 0n
n n n

x
x x r x kde K

K
+

 
= + ⋅ − ⋅ > 

 
                                                                       (3.23) 

 
Tato rovnice udává počet jedinců žijících v následující generaci, který je závislí na 

hustotě předchozí generace. Přičemž r  a K  jsou : 
 
r  - koeficient růstu populace 
K  - kapacita prostředí pro danou populaci 
 
Zjednodušení tvar předchozí rovnice má tvar : 
 

1 1 n
n n

x
x A x

C
+

 = ⋅ ⋅ − 
 

                ,kde 1A r= +        a       ( )1C K r r= ⋅ +                    (3.24) 

 
Při volbě 1C =  dostáváme vztah :                                         ( )1 1n n nx A x x+ = ⋅ ⋅ −              (3.25) 
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3.2.3  Modely jednodruhových populací se zpožděním 
 
 

I v případě diskrétních modelů můžeme zahrnout efekty časového zpoždění do 
simulačních modelů bez kterých by nebylo možné simulovat populace mnoha živočišných 
druhů. 

Tyto  modely zohledňují časové posunutí, které odpovídá době za kterou dosáhne daná 
populace reprodukční schopnosti, případně  prodloužené časový interval potřebný k vývoji 
plodu od početí k narození. Jedná se o dobu, kterou narozený jedinec potřebuje k vývoji do 
svého reprodukčního stádia, kdy sám bude moct mít potomstvo.    

 
Základný rovnice modelu se zpožděním má obecný tvar: 

 

( )1 ,n n n Tx f x x+ −=                       , kde T je zpoždění generací                                             (3.26) 

 
tedy: 
 

1
1 exp 1 n

n n

x
x x P

K

−
+

  = ⋅ ⋅ −  
  

                                                                                              (3.27) 

 
Tento typ modelu je také závislý na koeficientu růstu populace a kapacitě prostředí. 

 
 

3.2.4  Rickerův model 
 
 

Patří mezi typické diskrétní populační modely. Je jedním z nejvíce používaných 
modelů pro modelování rybích populací . 
 
Skalární diferenciální rovnice Rickerova modelu s růstem závislým na hustotě populace. 

 
Matematické vyjádření : 
 

1 exp 1 n
n n

p
p p r

K
+

  = −  
  

                   (3.28) 

 
Tato rovnice udává počet jedinců žijících v další generaci, který je závislí na počtu 

jedinců žijících v předchozí generaci. Kde : 
 
                  p = velikost populace v čase t 
  K= únosná kapacita životního prostředí 

  r = přirozený logaritmus růstu populace, platí pro malé populace  

 
Nepočítá s migrací v rámci populací, které by se charakterizovali dalšími přídavnými 
parametry. 
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 3.3  Zhodnocení modelů 
 
      

Mohly bychom zde uvést ještě další typy modelů, které zahrnují například 
dvoudruhové populace, ale jak jsem se zmínil výše v této práci se budu zabývat pouze 
jednodruhovou populací, takže další vymezení a charakteristiky diskrétních modelů jsou pro 
nás bezpředmětné. 
 

Různorodost modelů používaných v biologii je bezpochyby opodstatněnou záležitostí 
z důvodu biologické různorodosti živočišních, rostlinných druhů obývajících planetu Zemi. 
Přičemž je jisté, že žádný biologický model nemůže beze zbytku popisovat libovolnou 
populaci nebo skupinu vzájemně se ovlivňujících populací a to z  několika jednoduchých 
důvodů, kterými jsou množství vlivů jak v rámci populace, tak i mimo ni, které na daném 
území mohou zkoumanou populaci ovlivňovat a také skutečnost, že různé živočišné druhy 
mají různou dynamiku adaptace na změny a taktéž chování. Z těchto důvodů je nutné na 
různé živočišné druhy aplikovat různé modely, které je v dostatečné míře vystihují. 
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4.  Metody tvorby modelů 
 
 

Před tvorbou každé grafické aplikace ať se jedná o jednoduchý program sestávající 
z několika funkcí ovládaných grafickým rozhraním nebo o velkou aplikaci tvořenou několika 
set funkcemi je nezbytné stanovení cílů, které musí být v aplikaci splněné. Tyto cíle bývají 
především podmíněné účelem jejich použití, které mohou být výukové, určené ke 
komerčnímu použití nebo různé jiné. Zahrnují jak složitost, výkonovou náročnost, tak i 
celkovou dobu potřebnou k jejímu vytvoření. 

 
Tyto výše zmíněné podmínky bylo také nutné zohlednit ve vytvořené aplikaci v rámci 

mé bakalářské práce. Jedná se o demonstrační program populačních modelů v biologii. Mým 
cílem bylo vytvoření stabilní aplikace s možností využití i jako výukové aplikace. Z tohoto 
důvodu jsem se snažil o vytvoření rozhraní s jednoduchým ovládáním, která by v sobě 
zahrnovala možnost eliminace určitých chyb, které by mohli nastat nesprávnou manipulací. 

 
Základnými metodami při tvorbě modelů jsou: editace parametrů, která v sobě 

zahrnuje možnost přímého zadávání parametrů pro konkrétní typ modelu, dále označován 
také jako „manual model“ nebo možnost odhadu těchto parametrů pomocí optimalizačních 
algoritmů daného typu modelu, označován také jako „automatický model“. 
 
 

 
 

Obr.4.1 Úvodní vzhled grafického rozhraní. 
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4.1  Stručný  popis grafického rozhraní 
 
 

Matlab obsahuje několik možností tvorby grafických aplikací v závislosti na použité 
verzi programu, přičemž moje aplikace byla vytvořená ve verzi 7.0.1. Dle mých zkušeností 
nebývá problém s kompatibilitou s vyššími verzemi, avšak v nižších verzích jsem zaznamenal 
určité chyby v zobrazování grafického rozhraní.  

Jednou z nejpoužívanějších možností tvorby grafických rozhraní je pomocí editoru 
GUI a také pomocí přímé editace jednotlivých parametrů metodou Handle Graphic. Při tvorbě 
jsem využil druhou z uvedených možností kvůli její vyšší názornosti a možnosti lepšího 
pochopení činnosti a tvorby objektů. Podrobně viz. [4],  [5],  [6],  [8] . 

  
  
Přímá realizace spouštění grafické aplikace je zabezpečená pomocí zadání příkazu 

Graf_rozhrani v CommandWindow Matlabu, kterou se inicializuje grafické rozhraní. Jak je 
vidět na obrázku Obr.4.1  program je koncipován do čtyř hlavních bloků. Přímo po spuštění 
máme k dispozici struční návod k obsluze, který nám může pomoci se zorientovat a usnadnit 
volbu typu simulace. Jedná se o dva typy simulaci „manuální“ realizuje přímou editaci 
parametrů a „automatický“ který po nabídnutí možnosti načtení vstupných dat realizuje odhad 
parametrů. 

 
Z důvodu možnosti použití v rámci výukových aktivit jsem se snažil o eliminaci 

nechtěných chyb, které by mohli vést k nežádoucím výsledkům viz. Obr.4.2. 
 

 
 

 Obr.4.2 Vzhled grafického rozhraní při alokaci chyby. 
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Uživatel má k dispozici jen ty funkce (tlačítka), které jsou pro jeho typ simulace 
nezbytné. Aplikace je realizovaná formou „volba – reakce“. Podrobný výpis části grafického 
rozhraní a jeho funkcí by byl moc rozsáhlý a také není cílem mé práce, z tohoto důvodu jej 
zde nebudu uvádět.     
 
 
4.2  Editace parametrů 

 
 

Tento způsob v sobě zahrnuje možnost přímého zadávání již konkrétních parametrů 
zvoleného typu modelu. Přičemž je třeba brát v úvahu, že každý model počítá s vlastním 
počtem parametrů, které mohou být různě označené a mohou taktéž nabývat různých hodnot 
v závislosti na vlastnosti konkrétního simulovaného modelu. 

 
Tato simulační metoda patří svojí složitostí mezi jednoduché metody tvorby modelů 

(nezahrnuje žádné složité algoritmy na odhad parametrů). Zadané parametry jsou přímo 
zpracovány zvolenými rovnicemi modelu. Po volbě zvoleného typu modelu „Výběr modelu“ 
se uživateli zpřístupní ty části grafického rozhraní, které vybraný model používá. Jedná se 
převážně o editační místa pro daný typ parametru. 

 
Kombinací těchto parametrů lze relativně rychle a názorně demonstrovat význam 

jednotlivých parametrů pro vybraný model. Význam těchto hodnot na tvar modelu a jejich 
vlastnosti v rámci simulace jsou uvedeny níže (viz. zhodnocení modelů).     

 
 

4.2.1  Příklad použitých modelů 
 

 
Z hlediska složitosti by se námi zpracovávané modely daly rozdělit dle počtu 

parametrů tak, že mezi nejjednodušší a nejběžnější modely patří obecný Malthusův s jedním 
neznámým parametrem, dále Logistický, který počítá jíž s dvěma hodnotami. Rickerův model 
patří mezi nejsložitější námi aplikovaný model, který využívá dva neznámé parametry. 
Zvolená klasifikace složitosti zohledňuje pouze jediné kritérium (počet parametrů), přičemž 
by se dalo zavést i jiné kritérium nebo jiné dodatečné kritérium popisující složitost modelu.  

 
Každý z uvedených modelů má své specifické uplatnění a zároveň je každý z nich 

vhodný pro jiný typ populačních dat. Z tohoto důvodu bych rád uvedl, že nejsložitější rovnice 
modelu, dle počtu parametrů nemusí být také nejvhodnější volbou.  
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4.2.1.1  Analýza Malthusova modelu 
 

Obecný Malthusův model patří mezi nejjednodušší typy modelů. Z historického 
hlediska se jedná o nejstarší a přitom jeden z nejpoužívanějších, lze říci, že se jedná o model 
s nejširším uplatněním. Používá se v různých studiích popisujících predikci růstu populací, u 
demografických predikcí populace lidí a taktéž i v různých sférách ekonomie. 

 
Funkce popisující základní rysy tohoto modelu se nazývá: 

 
Manual_opt_Malth_model.m     

      
Jedná se o simulační metodu s přímým vstupem základních parametrů. V případě 

nesprávného zadání parametrů (nesplňuje rozsah nebo se nejedná o numerický tvar zápisu) 
funkce řeší porovnáním zadaných vstupných hodnot s očekávanými, dle tohoto porovnání se 
volí také další postup simulace. 

 
Načtení a porovnání vstupních hodnot :                                                                     

                       
Po=str2num(get(findobj('Tag','edit4'),'String'))                            
N_min=str2num(get(findobj('Tag','xmin'),'String'))                          
N_max=str2num(get(findobj('Tag','xmax'),'String'))                          
b=str2num(get(findobj('Tag','b'),'String'))                                 
d=str2num(get(findobj('Tag','d'),'String'))                                 

  
if (Po>=0)&(N_min>=0)&(N_max>=0)&(b>=0)&(d>=0)                              

  
 

V případě splnění uvedené podmínky se přistupuje k samotnému výpočtu výstupních 
hodnot. Kde je r  (koeficient růstu populace) realizován rozdílem přirozené porodnosti ( 
natality ) a přirozené úmrtnosti ( mortality ) r=b-d . 

 
Cyklus výpočtu aplikovaný na obecný Malthusův model.  

         
 

for  k=1:Delka                                                              
           
   Pm(k+1)=Pm(k)*(1+r);  
                                                   

end 
      
 

Výsledky simulace jsou dále zobrazeny v grafickém rozhraní funkcí   
Manual_graf.m. Délka trvání simulace se zjišťuje pomocí funkcí  tic a toc, které 
fungují jako stopky. 

 
 

stopky=mat2str(toc,5)                                                       
                                                                            

set(findobj('Tag','WAIT'),'String',['Čas výpočtu' ' : 'stopky' s']); 
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V případě chybně zadaných parametrů se výkon funkce přeruší s výpisem chybového hlášení 
uživateli. 

 
else                                                                        
    
    error=str2mat('',... 
         
'Chyba - chybí parametr / parametr mimo rozsah !!!',... 
'',... 
'( K>=0  Po>=0  N_min>=0  N_max>=0  b>=0  d>=0 )'); 
                
    set(findobj('Tag','editacee'),'String',error);                          
      
    return 
     
end 
 
 
Ukázka grafického rozhraní použitého k přímé editaci parametrů aplikovaného na Mathusův 
model.   

 
 

 
 

Obr.4.3 Průběh Malthusova modelu při simulaci se zadanými parametry. 
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4.2.1.2  Analýza Logistického modelu 
 

Obecný Logistický model patří mezi modely zohledňující koeficient únosnosti 
prostředí označované parametrem K. Oproti předchozímu způsobu se jedná o reálnější způsob 
popisu populace. 

  
Funkce popisující základní rysy Logistického modelu se nazývá: 

 
Manual_opt_Log_model.m  

 
Jedná se o simulační metodu s přímým vstupem základních parametrů. Případ 

nesprávného zadání parametrů (nesplňuje rozsah nebo se nejedná o numerický tvar zápisu) 
řeší obdobným způsobem jako u funkce Manual_opt_Malth_model. 

 
Po načtení a porovnání vstupních hodnot následuje samotný cyklus výpočtu na rovnici  
Logistického modelu :                                               
         
for  k=2:Delka                                                              
           
     Pm(k)=Pm(k-1)+Pm(k-1)*r*(1-(Pm(k-1)/K)); 
                                   
end 
 
Ukázka grafického rozhraní použitého k přímé editaci parametrů.   

 

 
 

Obr.4.4 Průběh Logistického modelu při simulaci se zadanými parametry. 
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4.2.1.3  Analýza Rickerova modelu 
 

Principiálně mezi nejsložitější námi zmíněné modely patří Rickerův model. Jedná se o 
simulační metodu s přímým vstupem základních parametrů, která používá v mnoha 
ohledech obdobné způsoby realizace (zjištění délky výpočtu a možnost zjištění zadání 
nesprávného parametru) jako u předcházejících případů. 

 
Funkce popisující základní rysy Rickerova modelu se nazývá: 
 
Manual_opt_Ricker_model.m  
  
Po načtení a porovnání vstupních hodnot následuje realizace samotného výpočtu Rickerova 
modelu pomocí cyklu:                                                      
        
  
for  k=2:Delka                                                              
            
    Pm(k)=Pm(k-1)*exp(r*(1-(Pm(k-1)/K)));      
        
end 
      
Ukázka grafického rozhraní použitého k přímé editaci parametrů.   

 

 
 

Obr.4.5 Průběh Rickerova modelu při simulaci se zadanými parametry. 
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4.2.2  Zhodnocení modelů 
 
 

Demonstrační program uživateli zpřístupňuje možnost náhledu na výstupní hodnoty 
jak v numerické, tak i grafické podobě získané přímo ze zadaných parametrů. Což nám 
umožňuje hodnocení vlivů jednotlivých parametrů na průběhy charakteristik. 

 
Obecně lze říct, že parametr r (koeficient růstu populace), jak již jeho název 

vypovídá, charakterizuje dynamiku růstu populace (velká hodnota r = rychlý růst populace, 
malá hodnota r = pomalejší růst populace). Parametr K (koeficient únosnosti prostředí), který 
udává, jakých hodnot může populace nabývat v uvažovaném životným prostředí, patří 
k limitujícím faktorům.     

 
Pro možnost obecného hodnocení modelů získaných pomocí přímého zadání parametrů, lze 
říci, že každý model má svůj charakteristický tvar vyplívající z charakteru jeho rovnice. 
 
 

4.3  Odhad parametrů 
 
 

Hlavním rozdílem mezi metodou přímého zadávání parametrů tzv. editace parametrů a 
metodou odhadu parametrů je, jak jíž z názvů vyplívá, ve způsobu získávání neznámých 
parametrů. Přičemž množství potřebných parametrů nutných k odhadu je ekvivalentní 
s množstvím uvedeným ve způsobu použitém při přímém zadávání hodnot pro konkrétní typ 
uvažovaného modelu v rámci simulace.  
 

Po volbě zvoleného typu modelu se uživateli zpřístupní možnost načtení vstupných 
dat, se kterými bude algoritmus pro odhad parametrů dále pracovat. Výběrem modelu a 
spuštěním simulace se zobrazí výsledek simulace jako hodnota vypočtených parametrů a 
možnost náhledu na výstupný data jak v numerické, tak i grafické podobě..  

 
Výpočetní  náročnost tohoto způsobu tvorby modelu je dána množstvím 

odhadovaných parametrů, které úzce souvisí s načtenými hodnotami a typem použité 
optimalizační metody.  

 
Z důvodu možnosti nastavení rozsahu hledaných parametrů při optimalizaci zadaných 

modelů jsem se rozhodl využít funkci fmincon dostupnou v optimalization toolbox. Dalším 
možným způsobem realizace optimalizační aplikace by bylo použití funkce fminsearch, 
která je také součástí Optimalization Toolboxu, ale neobsahuje součásti nutné k nastavování 
rozsahu hledání parametrů, což znamená, že není tolik flexibilní.  
 

Demonstrační význam této metody spočívá v možnosti porovnání hodnot vstupných a 
výstupných dat závislých na odhadnutých parametrech a možnosti zhodnocení správnosti 
volby modelu na aplikovaná data. Podrobnější rozbor viz. zhodnocení modelů. 
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4.3.1  Příklad použitých modelů 
 
 

Mnou vytvořený demonstrační program v sobě zahrnuje možnost volby odhadu 
parametrů zvoleného typu modelu, z nabídky modelů použitých viz výše editace parametrů. Z 
hlediska dříve zavedené klasifikace složitosti by se jednotlivé modely dali seřadit od nejméně 
složitého Malthusova modelu po nejvíce složitý Rickerův model, obdobně jak tomu bylo u 
způsobu editace parametrů.   
 

Lze uvést dodatečnou klasifikaci na základe výpočetní náročnosti, dle které by se 
zmíněné modely mohli seřadit ve stejném pořadí jak již bylo uvedeno ve dřívější klasifikaci. 

  
Takovýto způsob simulace modelů s automatickým odhadem parametrů patří mezi 

realizačně složité způsoby získávání potřebných dat k tvorbě modelové situace. 
 
Ukázka načtení vstupních dat ze souborů .txt.   
 
 

 
 

Obr.4.6 Ukázka volby načtení vstupných dat. 
 

 
Zde použité modely mají své specifické uplatnění s ohledem na typ použitých 

vstupných dat. Jiný typ modelu je vhodný (optimální) pro popisování populačních dat 
s exponenciálním růstem a jiný pro optimalizaci dat s náhodnými hodnotami.   
 
 

Tyto vstupní data jsou z dlouhodobých pozorování populací kosatek žijících 
v severozápadním pacifiku, populací minnesotských vlků a populační hustoty města New 
York v létech 1790 až 1990.    

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 21 
 

4.3.1.1  Analýza Malthusova modelu 
 

Zde se u použitých hodnot převážně jedná o data získaná z konkrétních experimentů 
prováděných na určité skupině jedinců jednoho živočišního druhu, kteří žijí na pozorovaném 
území a to v určitém časovém období. Tyto data jsou v mnoha případech zkreslená, tudíž 
nepopisují danou populaci v dostačující míře nebo se z důvodu různých vnějších vlivů jeví 
vůči modelové situaci jako dosti nepřesné. 

Zavedením různých nových parametrů se dají tyto nepřesnosti korigovat, tudíž lze 
model více přiblížit realitě. Případem takovéhoto parametru by mohl být parametr realizující 
zpoždění nebo parametr popisující vliv lidské činnosti na přirozené prostředí pozorované 
populace. Zavedením nových parametrů se nebudeme zabývat z toho důvodu, že naším cílem 
není vytváření nových modelů, ale odhad parametrů obecného tvaru již zadaných modelů.       

 
K odhadu parametrů z již načtených vstupných dat se používají různé optimalizační 
algoritmy. 

 
Za nejjednodušší optimalizační metodu jednodruhových populací by se dal považovat 

obecný Malthusův model. Přičemž náročnost optimalizační metody budeme posuzovat 
z hlediska množství odhadovaných parametrů, případně délky trvání výpočtu. 

 
Funkce pro odhad parametrů modelu a výpočet výstupných hodnot se nazývá:   
 

Aut_opt_Malth_model.m  
    

Volbou počátečních parametrů    r0=0.0001 a  p0=1 ,které se ukládají do vektoru 
param0=[r0, p0] ,se volí začátek odhadu pro optimalizační funkci  fmincon.                                                                                                                               
  
Tato funkce může mít tvar: 
 
[param,fval,exitflag] = fmincon(@myfun_5,param0(1),[-1 ;1], [0.0001; 
5]);    
[param,fval,exitflag] = fmincon(@myfun_6,param0(1:2),[-1 0;1 0;0 -
1], [0.0001;5; 1]); 
  
 

Tvar zápisu této funkce nám vypovídá o tom, že po načtení možných počátečních 
stavů odhadovaných parametrů param0 (určují přibližnou hodnotu parametrů, které by mohl 
model nabývat ) se ještě určí rozsah, který ještě může model popisovat. 
 

 Optimalizační funkcí fmincon lze odhadnout jak jeden, tak i více neznámých 
parametrů, přičemž se odkazuje na námi zvolenou funkci, která musí obsahovat rovnici 
modelu. Podrobnější popis viz. níže.   
 
V prvním případe se jedná o funkci myfun_5 ,která slouží k odhadu jediného parametru 
r=param(1)s nastaveným rozsahem v rámci fmincon  0.0001,5r∈ . 

 
 
Realizace samotného výpočtu v rámci cyklu : 
   
        for  k=2:Delka                                                      
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             Pm(k)=Pm(k-1)*(1+r);        %Rovnice Malthusovho modelu           
                                                                            
        end                                                        
 

V druhém případe se jedná o funkci  myfun_6(param), která slouží k odhadu dvou 
parametrů r=param(1)a Po=param(2) Po- značí počáteční  hodnotu populace.                                                                
Nastavený rozsah v rámci fmincon  0.0001,5r∈  a 0 1,P ∈ ∞    

 
Realizace samotného výpočtu v rámci cyklu : 
  
        for  k=2:Delka                                                      
             
             Pmmm(k)=Pmmm(k-1)*(1+r);    %Rovnice Malthusovho modelu  
                                                                            
        end                                                  

 
Ukázka grafického rozhraní použitého k odhadu parametrů.   

 
 

 
 

Obr.4.7 Průběhy Malthusova modelu při simulaci s odhadem parametrů. 
 
V prvním i druhém případě je třeba zajistit výpočet sumy rozdílů použitých vstupných a 
výstupných hodnot. Jedná se o metodu nejmenších čtverců, která je realizována:   
 
          e=sum((Pn-Pmmm).^2)   a   ee=sum((Pn-Pmmm).^2) 



 

 23 
 

4.3.1.2  Analýza Logistického modelu 
 
 

Druhou nejjednodušší (nejsložitější) použitou metodou je Logistický model, který 
v obecném případě obsahuje dvě neznámé parametry.  
 
Funkce pro odhad parametrů modelu a výpočet výstupných hodnot se nazývá:   
 
Aut_opt_Log_model.m 
 

Volbou počátečních parametrů  r0 =0.0001, K0 =60, p0 =1 nebo vektorovým 
zápisem  s názvem param0=[r0, K0, p0] je realizována volba začátku odhadu pro 
optimalizační funkci  fmincon. 
 

Počáteční parametry mají velký vliv na průběh optimalizace, v konečném důsledku i 
na hodnoty odhadnutých parametrů. Tato jejich vlastnost je daná tím, že žádná optimalizační 
metoda nemůže být univerzální, takže se nedají  bez nějaké změny použít pro optimalizaci 
libovolných vstupných hodnot. 
 

Z tohoto důvodu jsem se snažil použité počáteční parametry r0 K0 p0 volit tak, aby 
se požadované výstupní hodnoty a s nimi spojené počáteční parametry co nejvíce přibližovali 
vstupním parametrům.                                                          
 
Jako optimalizační funkce byla použita funkce  fmincon v následujícím tvaru zápisu : 
  
 
[param,fval,exitflag] = fmincon(@myfun_1,param0(1:2),[-1 0; 1 0; 0 -
1], [0.0001; 2; 1]);   
                   
[param,fval,exitflag] = fmincon(@myfun_2,param0(1:3),[-1 0 0; 1 0 0 
;0 -1 0; 0 0 -1], [0.0001; 2; 1; 1]);    
 
r=param(1)                                                                  
K=param(2)                                                                  
Po=param(3)                                                                 
 
V prvním případe se jedná o funkci myfun_1, která slouží k odhadu parametrů 
r=param(1) a K=param(2) , přičemž jako počáteční hodnotu populace považujeme 
první hodnotu vstupných dat s názvem Pm(1)=Pn(1). 
Nastaveným rozsahem v rámci fmincon  0.0001,2r∈  a  1,K ∈ ∞ .                                                               

 
Realizace samotného výpočtu v rámci cyklu : 
                                                                 
        for  k=2:Delka                                                      
            
            Pm(k)=(Pm(k-1)+Pm(k-1)*r*(1-(Pm(k-1)/K))); 
             
         end 
         
        e=sum((Pn-Pm).^2);    
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V druhém případě se jedná o funkci myfun_2, která slouží k odhadu parametrů 
r=param(1) a K=param(2)a také k odhadu počáteční hodnoty populace Po=param(3). 
Zavedením odhadu tohoto dodatečného parametru lze dosáhnout přesnějších výstupních 
hodnot modelové situace populace. Zápis : Pmmm(1)=param(3). 
 
Nastaveným rozsahem v rámci fmincon  0.0001,2r∈  ,  1,K ∈ ∞  a 0 1,P ∈ ∞ .                                                               

        
Realizace samotného výpočtu v rámci cyklu : 
 
 
for  k=2:Delka                                                      
              
Pmmm(k)=(Pmmm(k-1)+Pmmm(k-1)*r*(1-(Pmmm(k-1)/K))); 
            
end 
 
ee=sum((Pn-Pmmm).^2); 

 
Zde použitý výpočet pro e a ee  je obdobný jako v předešlém případě.  
 
Ukázka grafického rozhraní použitého k odhadu parametrů.   
 
 

 
 

Obr.4.8 Průběhy Logistického modelu při simulaci s odhadem parametrů 
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4.3.1.3  Analýza Rickerova modelu 
 

Třetí v pořadí nejsložitější použitou metodou je Rickerův model, který v obecném 
případě obsahuje také dva neznámé parametry (jako u předchozího modelu). Náročnost 
optimalizační metody budeme v tomto případě posuzovat z hlediska délky trvání výpočtu a 
množství odhadovaných parametrů. Při realizaci je velmi podobný Logistickému modelu.  
 
Funkce pro odhad parametrů modelu a výpočet výstupných hodnot se nazývá :   
 
Aut_opt_Rick_model.m 
 

Po nastavení vhodných počátečních parametrů ve tvaru vektoru s názvem param0=[r0, 
K0, p0] bylo také třeba zvolit rozsah parametrů, které bylo třeba optimalizovat.  
 

Díky svým vlastnostem zde byla použita také funkce fmincon , ze zmíněné sady 
Optimalization Toolbox.      
 
Jako optimalizační funkce byla použita funkce  fmincon v následujícím tvaru: 
 
[param,fval,exitflag] = fmincon(@myfun_3,param0(1:2),[-1 0; 1 0; 0 -
1], [0.00001; 2; 1]);    
 
[param,fval,exitflag] = fmincon(@myfun_4,param0(1:3),[-1 0 0; 1 0 0; 
0 -1 0; 0 0 -1], [0.00001; 2; 1; 1]); 
  
V prvním případě se jedná o funkci myfun_3, která slouží k odhadu parametrů 
r=param(1) a K=param(2), přičemž za počáteční hodnotu populace považujeme první 
hodnotu vstupných dat s názvem Pm(1)=Pn(1). 
 
Nastaveným rozsahem v rámci fmincon  0.0001,2r∈  ,  1,K ∈ ∞  .                                                               

       
Realizace samotného výpočtu v rámci cyklu : 
 
                                                              
for  k=2:Delka                                                              
            
    Pm(k)=Pm(k-1)*exp(r*(1-(Pm(k-1)/K)));  %Rovnice (Rickerův model)      
         
end 
  
e=sum((Pn-Pm).^2) ;                                                        
         
 
V druhém případě se jedná o funkci myfun_4, která slouží k odhadu parametrů 
r=param(1) a K=param(2)a také k odhadu počáteční hodnoty populace Po=param(3). 
Zavedením odhadu tohoto dodatečného parametru se dá dosáhnout přesnějších výstupných 
hodnot modelové situace populace. Zápis : Pmmm(1)=param(3). 
 
Nastaveným rozsahem v rámci fmincon  0.0001,2r∈  ,  1,K ∈ ∞  a 0 1,P ∈ ∞ .                

Realizace samotného výpočtu v rámci cyklu : 
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for  k=2:Delka                                                              
  
    Pmmm(k)=Pmmm(k-1)*exp(r*(1-(Pmmm(k-1)/K)));  
 
                                         %Rovnice ( Rickerův model ) 
         
end 
  
ee=sum((Pn-Pmmm).^2) ;                                                     

 
 

Ukázka grafického rozhraní použitého k odhadu parametrů.   
 

 
 

Obr.4.9 Průběhy Rickerova modelu při simulaci s odhadem parametrů. 
 

Zde použitý výpočet pro e a ee pomocí metody nejmenších čtverců je obdobný jako 
u výše zmíněných dvou případů.  
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4.3.2  Zhodnocení modelů 
 
 

Pro možnost obecného hodnocení modelů, získaných pomocí odhadu parametrů 
z načtených dat, platí obdobné tvrzení jak tomu bylo u hodnocení modelů použitých přímým 
zadáváním parametrů.  

Obecně lze říct, že parametr r (koeficient růstu populace), jak jíž jeho název 
vypovídá, charakterizuje dynamiku růstu populace (velká hodnota r = rychlý růst populace, 
malá hodnota r=pomalejší růst populace). Parametr K (koeficient únosnosti prostředí), který 
udává jakých hodnot může populace nabývat v uvažovaném životným prostředí, patří 
k limitujícím faktorům.     

 
Uživatelská aplikace zpřístupňuje možnost náhledu na výstupní hodnoty odhadnutých 

parametrů, načtených vstupných i výstupných hodnot při dvou způsobech odhadu 
parametrů.Výsledky simulace jsou přístupné jak v numerické, tak i grafické podobě 
umožňující  hodnocení přesnosti simulace z použitých dat, a také vlivů jednotlivých 
parametrů na průběhy charakteristik. 

Velký vliv na hodnoty výstupných parametrů a tím i na přesnost celého průběhu 
optimalizace  mají již zvolené počáteční parametry, ze kterých optimalizační metoda vychází. 
Nesprávná volba těchto parametrů způsobuje velký rozdíl mezi zobrazenými vstupními a 
výstupnými hodnotami. Z toho důvodu byli mnou zvolené počáteční hodnoty přizpůsobené 
k uvedeným hodnotám vstupních dat, které jsou v příloze na CD.   

 

 
4.3.3  Struční popis funkce fmincon 

 
 

Obecně funkce fmincon slouží k nalezení minim vícerozměrných nelineárních 
funkcí. Pro nalezení přirozených minim skalárních funkcí je nezbytná volba počátečního 
odhadu. 
 
Tvar použitého zápisu :    
 
[x,fval,exitflag] = fmincon (fun,x0,A,b) 
 
Požadované výstupní hodnoty  x,fval,exitflag. 
Požadované vstupní hodnoty    fun – funkce podrobovaná optimalizaci  
                      x0 – zvolený počáteční odhad 
                                                    A,b – matice určující rozsah hledaných parametrů  
 
Funkce fmincon umožňuje volbu optimalizační metody v rámci nastavení optimset. 
       

Pro výpočet výstupných argumentů lze optimalizaci nastavit na „Medium-scale“ 
algoritmus a „Large-scale“ algoritmus. Pro odhad parametrů byla použita tvz. metoda 
„Medium-scale“ algoritmu, která se ukázala být vhodnější volbou.  
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Jedná se o metodu segmentového programování (SQP). Je to iterační metoda, kde se 
v každé iteraci aproximuje optimální křivka funkce v bodě kvadratické rovnice. Je třeba 
vědět, že fmincon pracuje pouze s reálnými proměnnými, které mohou dávat pouze lokální 
výsledky. 
        
                    

5.  Závěr 
 
 

V závěru své práce bych rád zhodnotil dosažených výsledků stanovených cílů, které 
jsem definoval v úvodu. 

 
Úlohou mé práce bylo vytvoření demonstračního programu populačních modelů 

užívaných v biologii za pomocí vhodně navrhnutých algoritmů pro možnost jednoduchého 
zadávání parametrů modelů nebo možnost odhadu jejich parametrů. Dle mého názoru byli 
stanovené cíle splněný v dostatečné míře vyhovující danému zadání. V rámci této práce byl 
také použit model mimo rozsah zadání a určitá dodatečná funkce zpřehledňující práci 
s vytvořenou aplikací.  

 
Pro možnost odhadu parametrů byla užita funkce fmincon ze sady Optimalization 

Toolbox, která měla všechny předpoklady nutné k řešení námi stanovených požadavků. 
Přičemž bylo zjištěno, že pro libovolná vstupní data  nelze sestavit korektní optimalizaci, aniž 
bychom nastavili vhodné počáteční parametry a udali rozsah odhadu parametrů.   

  
Demonstrací populačních modelů lze efektivním způsobem hodnotit vlivy 

jednotlivých parametrů na průběhy charakteristik uvedených typů modelů a lépe pochopit tyto 
modely.    
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