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Posudek doktorské práce
Předložená doktorská práce pojednává o asimilaci dat pomocí rekurzních ansámblových
Kalmanových filtrů. Výsledkem postupu je posloupnost sekvenčních odhadů stavů
dynamického systému, který je zpravidla popsán množinou diferenciálních rovnic.
První kapitola je stručným úvodem do problematiky a motivací cílů. Následující tři kapitoly
pak shrnují potřebné výsledky z matematiky, pravděpodobnosti a asimilace dat. Tyto výsledky
jsou roztroušeny v literatuře. Hlavní výhodou zvoleného přístupu je fakt, že v celé práci je
použito jednotné značení a popis studovaných problémů, takže čtenář nemusí hledat většinu
potřebných faktů v literatuře, což podstatně ulehčuje četbu.
Následující dvě kapitoly se soustřeďují na úlohu asimilace dat v konečné a nekonečné
dimenzi. Pozornost je věnována Kalmanovu a Bayesovskému filtrování. Hlavními autorovými
výsledky jsou tvrzení 36 – 40, která ukazují, za jakých podmínek lze obecné metody popsané
v literatuře (a v předchozích částech práce) použít v případě, kdy jak stavový prostor, tak
prostor pozorování jsou nekonečně dimenzionální.
Sedmá a osmá kapitola jsou věnovány ansámblovému Kalmanovu filtrování. Zatímco
sedmá kapitola rozvíjí předchozí výsledky školitele prof. Mandela týkající se konvergence
ansámblových Kalmanových filtrů v Hilbertových prostorech, osmá kapitola navrhuje
modifikaci klasického (běžně užívaného) odhadu kovariance v prostoru stavů. Nově navržený
odhad kovarianční funkce vede na přesnější výsledky a, jak autor uvádí, je přitom výpočetně
eficientní. Hlavními matematickými výsledky jsou tvrzení 51 – 53 a 56 – 57. Závěrečná
kapitola též obsahuje výsledky výpočetních experimentů jak pro modelová data, tak pro reálná
data z oblasti předpovědi počasí.
Z mého pohledu je škoda, že se autor více nevěnoval odhadům chyby nejenom odhadu
kovariance, tak také predikce. Současné počítače prakticky vždy vrátí „nějaké“ výsledky,
otázkou však je, jak „kvalitní“ tyto výsledky jsou.
Práce je napsána anglicky. Úroveň jazykového zpracování by si na řadě míst žádala
„vypilování“. Použité zdroje jsou řádně citovány. Překlepů je přiměřeně k rozsahu práce. Hrubé
matematické chyby jsem v důkazech nenašel.
Pro obhajobu autora žádám, aby si připravil podrobnou odpověď na následující otázky:
1. Jak velká data je autor reálně na počítačích, které má k dispozici, pomocí navržené
metodologie zpracovat.
2. Práce v paragrafy 8.1.2 stručně zmiňuje, jak odhadnout chyby odhadů kovarianční
funkce pomocí Frobeniovy normy. Jak je to s chybou předpovědi pomocí uvažovaných
metod a navržených algoritmů.

Závěrem bych chtěl konstatovat, že autor prokázal tvůrčí schopnosti. Práce splňuje
požadavky kladené na disertační práci v daném oboru, a proto ji navrhuji k obhajobě.

V Praze 30. ledna 2017

Prof. RNDr. Jaromír Antoch, CSc.

