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Aktivní adaptivní algoritmická kvantifikace preferencí 

 

Optimalizující rozhodování za neurčitosti spoléhá na kvantitativní popis: a) systému, 

nedeterministicky reagujícího na akce rozhodujícího agenta; b) preferencí, který vystihuje 

uživatelem žádané chování uzavřené rozhodovací smyčky. Jeho reálné získávání je složité. 

Dostupnost uživatelsky přívětivé algoritmické podpory tudíž rozhoduje o využitelnosti 

optimálních rozhodovacích pravidel. Diplomová práce T. Sivákové se zabývá zúplněním 

popisu preferencí a uživatelsky ovlivňovaným nastavením volitelných jejich parametrů. 

Využívá přitom průběžně odhadované modely ovlivňovaného systému a uživatele 

známkujícího chování uzavřené smyčky. Díky tomu se kvantitativní popis preferencí, navržená 

rozhodovací pravidla i volitelné parametry aktivně adaptují a přibližují se k dosažitelnému 

optimu hodnocenému konkrétním uživatelem. Řešení nalézá v rámci plně 

pravděpodobnostního návrhu (PPN) rozhodovacích pravidel, který popisuje jak uzavřenou 

smyčku, tak preference pravděpodobnostně. 

 

T. Siváková navázala na svoji práci bakalářskou a svůj výzkumný úkol. Během výzkumu:  

 si osvojila teorii pokrývající diskrétní markovské rozhodovací procesy, bayesovské 

učení, PPN a nový obecný princip zúplňující a kvantifikující preference; 

 se aktivně podílela na využití zmíněného principu, vedoucí k nové optimalizaci 

pravděpodobnostního popisu preferencí, která podstatně zlepšila řešení dřívější; 

 přidala hierarchickou zpětnovazební smyčku, která umožňuje uživateli, bez znalosti 

technických detailů, nastavit pravděpodobnostní popis preferencí a získat optimální 

rozhodovací pravidla; 

 implementovala řešení v systému Matlab, provedla řadu simulačních experimentů 

s různými uživateli a získané výsledky s porozuměním kriticky zhodnotila; 

 popsala velmi dobře teorii i dosažené výsledky nejen v diplomové práci, ale i v jí 

předneseném v konferenčním příspěvku na „The 4th International Conference on Data 

Science and Computational Intelligence“, Londýn 20-22. 12. 2021; 

 přispěla významně k zaslanému článku „Model-Based Preference Quantification“; 

 vyjasnila slabá místa stávajícího řešení a otevřela cestu k jeho dalšímu zlepšování a 

využívání.     

 

Přístup T. Sivákové k práci byl velmi zodpovědný. S plným zaujetím se systematicky 

seznamovala s nejednoduchými aspekty problému a aktivně se podílela na celkovém řešení. 

Prokázala, že je schopna velmi dobře spolupracovat na výzkumu, ptát se, poskytovat i rozvíjet 

nápady na řešení. Trpělivě a bez ztráty zaujetí překonávala „bloudění“ spjaté s netriviálním 

výzkumem, jeho programovou realizací i rozsáhlými testy, do nichž aktivně zapojila několik 

uživatelů. Tím demonstrovala nosnost a praktickou využitelnost získaného řešení. Pozitivně 

přistoupila i k výzkumné „dřině“ nutné k ucelenému, dostatečně přesnému, a přitom 

srozumitelnému, textu popisujícímu dosažené výsledky. Považuji její práci i přístup za výborné 

a doporučuji je hodnotit odpovídajícím stupněm A.   
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