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Posudek doktorské disertační práce pana Ing. Martina Nováka vypracované na téma
“Aplikace metod umělé inteligence pro interpretaci a predikci mikrometeorologických stavů 
ekosystému”

Doktorská práce čítá 71 stran textu psaného drobným písmem, rozděleného do pěti kapitol 
nazvaných “Aktuální stav poznání”, “Systémy”, “Metody implementace a predikce”, “Aplikace 
interpretačních a predikčních metod” a “Závěr”.

Práce si kladla dva cíle, jak je uvedeno v kap. 1.2
- využití teorie fuzzy množin a fuzzy modelování pro predikci maximální teploty ve sledovaném dni
ve fragmentu velkoměsta
a
- interpretace ekologických dat a záznamů získávaných z z reportů expertů nebo z koncentrovaných 
verbálních shrnutí stavů ekologických systémů získávaných z odborné literatury.
Naplnění prvního cíle 3 se věnuje podstatná část kapitoly 3 hodnocené práce, naplnění druhého cíle 
pak kapitola 4. Stanovených cílů bylo dosaženo.

Úroveň rozboru současného stavu v disertaci řešené problematiky
V první a především ve druhé kapitole jsou rozebírány přístupy k modelování složitých systémů na 
dostatečné odborné úrovni. Pouze jsem postrádal rozbor přístupů vycházejících z aplikace 
numerických klimatických modelů, jak jsou vytvářeny např. v NOAA, LLNL, ORNL a jejich 
porovnání s předkládaným modelem. 

Teoretický přínos disertační práce
Práce po teoretické stránce především v kap. 3, kde jsou velmi zajímavé podkapitoly věnované 
uplatnění teorie matroidů a interpretaci. V tomto směru práce přináší originální teoretické myšlenky,
jako uplatnění interpretačního  prostoru a znakového modelu.

Praktický přínos disertační práce
V rámci výzkumné práce v řešené oblasti byl vypracován příslušný SW KlimaVeg, který je 
popisován i v textu práce. Předkládaná práce je přínosná pro oblast lokálních klimatických modelů, 
kde může být snadněji aplikovatelná než běžné klimatické modely velkého rozsahu.

Vhodnost použitých metod řešení
Zvolené metody řešení jsou vhodné (i když méně často používané) pro řešení nosného problému. 
Právě o to je zajímavější v práci prezentovaná jejich aplikace.

Způsob jak byly použité metody aplikovány
Použití metod je správné, korektní. To se týká jak aplikace fuzzy množin, tak teorie matroidů pro 
interpretaci modelů.

Zda doktorand prokázal odpovídající znalosti v daném oboru
Doktorand prokázal adekvátní znalosti v oboru, které vyžadují ne zcela obvyklé zvládnutí teorie 
matroidů, ale i teorie modelů, modelování a interpretace.

Formální úroveň práce
Po formální stránce je práce dobře formátovaná, text je správně strukturován. Jen je škoda poměrně 
značného množství chyb, nepřesných definic a překlepů, viz dále. Text také obsahuje celostránkové 
obrázky, ty patří spíše do přílohy.



Práci doporučuji po úspěšném vysvětlení následujících bodů k obhajobě.

Sporné formulace obsažené v práci:

Str. 8 1. odrážka – dobrý překlad je interpretací – ano,  souhlasím, ale uvádět Google translator jako 
příklad takového dobrého překladače? Vždyť je to pouhá rekurentní ANN. Existují i lepší, např. ty 
vyvíjené na MFF UK.

2.1.1 Jde uvést z Mikrometerologie příklad jiné mezní vrstvy, než přízemní?
Str. 25, kap. 2.2.1.7 “zpětná vazba je kruhový proces” – systémová teorie zná např. zpětnou vazbu, 
ale ne kruhový proces – kde se tu tento termín vzal, co znamená?
Str. 25, kap. 2.2.1.8 “Obvykle je samo-organizace komplexním systémem dosahována a udržována 
tak dlouho, dokud dochází k neustálému toku nějakého zdroje...”. Obávám se, že zdroje netečou. 
Známe jen toky informací, enerií, hmoty.
Str. 25, kap. 2.2.2 “Jak jsme již uvedli,...” - použitá formulace navozuje otázku, kdo všechno tvořil 
tuto práci?
Str. 26, obrázek – fotografie mraveniště
Str. 27, kap. 2.2.2.2 velice naivní definice samoorganizace. Uvedený příklad je řešitelný např. 
algoritmem PSO. Viz např. 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0122827.
Str. 30: Jaký je rozdíl mezi deduktivními přístupy a interpretací? V modelování se totiž zpravidla 
hovoří o deduktivních a induktivních přístupech, o interpretaci se příliš nehovoří.
Str. 31, kap. 3.1.2 – možnost vytváření honověrných, realistických, aplikovatelných predikcí ale 
souvisí s otázkou stacionarity systému. Proč se o tom zde nehovoří?
Str. 32, Tab. 1: MAPE čeho – výsledků aplikace uvedených problémů na nějaká konkrétní data? 
Tabulka není úplně popsána. Navíc se v případě ekosystémů určitě jedná o multidimenzionální 
systém a výsledku jsou jistě ovlivněny užitou (ale z popisu tabulky nezjistitelnou) metrikou 
vzdálenosti.
Str. 33, kap. 3.1.3.1 “Neuronové sítě [52], též také umělé neuronové sítě...” ale pojem neuronové 
sítě zpravidla označuje biologické NN, případně veškeré NN, zatímco ANN označuje jen ty umělé –
zpravidla buď zjednodušené oproti přírodním, případně se v přírodě vůbec nevyskytující. Sloučení 
těchto dvou pojmů je matoucí.
Str. 35, kap. 3.1.3.4 “Výhodou SVM je efektivita ve vysoko-dimenzionálním prostoru...” a o pár 
řádek níže “...nejsou vhodné pro rozsáhlé vícedimenzionální úlohy”.
Str. 35, kap. 3.1.3.5 Pokud genetické algoritmy nevyžadují důkladnou znalost o cílové funkci, jak 
uvádíte, pak zřejmě máte na mysli algoritmy genetického programování, nikoli genetické algoritmy.
Str. 40, škoda, že jste při studiu fuzzy modelů nedospěl až k Sugenovským modelům, které 
souvisejí s interpolací a multimodely a popisují skládání modelu komplexního systému z dílčích, 
lokálních submodelů.
Str. 41, kap. 3.3.1 “O několik desetiletí později si Edmons povšiml významu matroidů pro obor 
kombinatorické optimalizace ... Díky tomuto vývoji se matroidy staly základem oboru lineální 
kombinatorické optimalizace.”
Str. 42, bod b) Má být A je prvkem E, nikoli I, jak je uvedeno.
Str. 44, kap 3.4.1 Struktura modelu. 1. věta začíná “Strukturní kvalitativní model...”. Hovoříme tedy
o struktuře modelu, nebo o strukturním modelu?
Str. 45, kap. 3.4.2: Model skutečnosti je primárně určen k reprezentaci popisu světa ... ve kterém se 
nacházíme. Ne zcela přesné – modely světa (prostředí) si vytvářejí i vyšší živočichové, nejen 
primáti, ale i šelmy a také např. mobilní roboti (a obecně agenti např. v simulacích) s pokročilejšími
architekturami řídících systémů.
Str. 46, kap. 3.4.4 Neexistuje tedy nějaká souvislost mezi znakovým modelem a některými 
známými teoriemi vývoje jazyka?

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0122827


Str. 49, kap. 3.4.6 “Interpretace v tomto případě závisí na vytvoření Prostoru Syntézy (SS), který 
patří výhradně do kompetence lidského mozku (myšlení). 
- Proč SS a ne PS?
- Proč vztváření prostoru syntézy patří výhradně do kompetence lidského mozku a ne obecně 
jakémukoli dostatečně schopnému racionálnímu agentovi? Nakonec bezprostředně následující 
kapitola 4 se zabývá aplikací interpretačních a predikčních metod, čímž toto tvrzení z mého pohledu
neguje.
Str. 51, kap. 41, odrážka 2: SW se jmenuje KlimVeg, nebo KlimaVeg?
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