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P°edloºená diplomová práce se zabývá odhadováním stavu pro lineární stavový model s omeze-
ným ²umem. Úloha je °e²ena za p°edpokladu, ºe máme informace ze dvou zdroj·. Hlavní metoda je
zaloºena na p°enosu znalosti mezi zdrojovým a cílovým �ltrem, kdy zdrojový �ltr poskytuje sv·j
odhad stavu, cílový �ltr tuto informaci pln¥ akceptuje a na jejím základ¥ upravuje sv·j vlastní
odhad. P°enos znalosti je °e²en pomocí pln¥ pravd¥podobnostního p°ístupu. Dal²í dv¥ metody
jsou zaloºené na fúzi informace/dat. Je zahrnuta jak centralizovaná, tak distribuovaná varianta.
V²echny zmín¥né metody jsou podrobn¥ popsány v£etn¥ pseudokódu a testovány na simulovaných
i reálných datech.

Práce navazuje na student£in Výzkumný úkol, který se zabýval p°enosem znalosti mezi �ltry
s normálním ²umem. Uvaºování rovnom¥rn¥ rozloºeného ²umu má praktický význam, nebo´ v praxi
jsou £asto k dispozici pouze meze, a nikoli statistické vlastnosti ²umu. Ve své Bakalá°ské práci
se studentka zabývala odhadem omezených stav· pro jeden �ltr a zde tento algoritmus pouºívá
k porovnání s výsledky pro odhad stavu s p°enosem znalosti mezi dv¥ma �ltry.

Pro napsání diplomové práce musela studentka nastudovat teorii pln¥ pravd¥pobobnostního p°í-
stupu a její vyuºití pro bayesovský p°enos znalosti, vybrat vhodné metody fúze dat/informace pro
porovnání, naprogramovat vybrané algoritmy v Matlabu a vzájemn¥ porovnat jejich výkonnosti.

B¥hem zpracování diplomové práce pracovala studentka aktivn¥ a samostatn¥. Provedla po-
drobnou analýzu chování vytvo°ených algoritm· na simulovaných i reálných datech. Reálná data
vhodn¥ p°edzpracovala a upravila.

Práce se skládá ze sedmi kapitol v£etn¥ ne£íslovaného úvodu a záv¥ru. Kapitola 1 obsahuje
pouºité zna£ení, zavádí lineární stavový model s omezenou neur£itostí a p°edstavuje pln¥ pravd¥-
podobnostní p°ístup. Kapitoly 2 - 4 popisují jednotlivé algoritmy. Kapitola 5 popisuje provedené
experimenty, výsledky jsou ilustrovány grafy a tabulkami. V kapitole 6 jsou dosaºené výsledky
podrobn¥ okomentovány. K práci je p°iloºeno CD s vytvo°enými algoritmy.

K p°edloºené práci mám následující p°ipomínky:
- Abstrakt je neuspo°ádaný, p°echody mezi v¥tami nejsou plynulé.
- Totéº platí o jednotlivých odstavcích úvodu.
- V textu se vyskytují chybné odkazy na rovnice: (1,3) na s. 9, (1.15) na s. 15, (1.20) na s. 20,
(3.12) na s. 26, (1.15) na s. 29, (4.12) na s. 33, (5.17) na s. 45.
- Práce obsahuje p°eklepy.
- KLD je de�nována dvakrát za sebou, vzorce (1.18), (1.19).
- Na s. 16 je uvedeno, ºe výsledkem aproximace je hustota pravd¥podobnosti s pr·b¥hem po £ástech
lineárním - tento pr·b¥h má v²ak p·vodní hustota, zatímco aproximovaná je konstantní (rovno-
m¥rné rozd¥lení).
- P°i popisu experiment· se v práci nesystematicky odkazuje bu¤ na matice (5.9), (5.12) nebo na
stav (5.10), (5.13); vhodn¥j²í by bylo uvád¥t odkaz na model (1.1) a p°íslu²né matice modelu.
- V kap. Experimenty je pouºit termín �parameter matrices system� místo �model matrices�.
- V kap. �Diskuse� není z°eteln¥ odd¥lena £ást k experiment·m se simulovanými a s reálnými daty.
- Reálná data jsou vhodn¥ p°edzpracována a upravena, ale na samotných experimentech je znát,
ºe byly provád¥ny v £asové £ísni.

Diplomová práce spl¬uje zadání. Práci doporu£uji k obhajob¥ a hodnotím ji známkou:
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