
Posudek vedoucího diplomové práce 

O. Týbl: Kalman-Bucy Filter in Continuous Time 

V klasickém případě (se spojitým časem) se Kalmanova-Bucyho filtrace týká situace, 

kdy signál je dán lineární stochastickou diferenciální rovnicí (SDR), v níž je řídící 

proces Wienerův, a pozorování se dá napsat jako stochastický diferenciál, kde 

absolutně spojitá část je lineární funkcí signálu a šum je bílý, aditivní, nezávislý na 

signálu. Pak se ukáže, že optimální odhad (filtr) splňuje lineární SDR v níž vystupuje 

(deterministická funkce) kovariance chyby. Tu pak lze dostat jako řešení Riccatiho 

rovnice. V případě, kdy signálem je obecnější gaussovský proces, je věc mnohem 

složitější. V jednorozměrném případě se této situaci věnovali Klepcyna a Le Breton v 

sérii (nápaditých, ač místy nepříliš rigorozních) článků v  prvním desetiletí milénia. V 

Hilbertových prostorech (Gelfandových trojicích) s aplikacemi ve stochastických 

parciálních rovnicích  pak rovněž V. Kubelka a já v nedávné době. 

Týbl v diplomové práci navazuje na náš článek s Kubelkou (v konečně-rozměrném 

stavovém prostoru). Těžištěm práce je důkaz spojité závislosti filtru i kovariance 

chyby na signálu obsahujícím parametr. Práce taky nezávisle dokazuje existenci a 

jednoznačnost rovnice filtru za podmínek poněkud obecnějších, než jsou ty ve výše 

citovaných pracích. Přesněji: 

1. Rovnice pro kovarianci chyby je značně nestandardní nelinární integrální rovnice 

pro maticovou funkci, závislou na dvou časových parametrech. Analyticky se s ní 

velmi obtížně pracuje. Zde autor využívá toho, že známe jistou stochastickou 

reprezentaci řešení, která je meziproduktem důkazu hlavní věty z článku Klepcyny a 

Bretona (a pozdějších modifikací). Ta zase zahrnuje velmi netriviální výsledky o 

filtraci, obsažené např. ve známé monografii Lipcera a Širjajeva. Týbl mimo jiné 

využívá tuto reprezentaci k důkazu relativní kompaktnosti zkoumaného souboru 

maticových funkcí a posléze identifikuje hromadné body s jednoznačným řešením 

limitní rovnice, čímž dostane spojitou závislost kovariance chyby na parametru. 

2. Tohoto výsledku pak využívá k důkazu spojité závislosti filtru na parametru. Ten 

splňuje stochastickou integrální (avšak lineární) rovnici s pozorováním jako řídícím 

procesem. V tomto případě lze postupovat standardním jednodušším způsobem 

pomocí Gronwallova lemmatu. 

3. V poslední kapitole se pak autor věnuje příkladům, kdy signál je frakcionální 

Ornstein-Uhlenbeckův proces. Specifikuje předpoklady svých obecných výsledků v 

případech, kdy parametrem je Hurstův parametr řídícího procesu, nebo na parametru 

závisí koeficienty příslušné SDR s frakcionálním šumem. 

Tento výše popsaný původní přínos autora je v práci umístěn do sekcí 3-5. První dvě 

sekce jsou přípravné a obsahují v zásadě úvod do problematiky.  

Práce je technicky značně náročná a opírá se o (známé) hluboké výsledky 

stochastické analýzy (včetně reprezentace spojitého martingalu a Girsanovovy věty).  



Diplomant musel vynaložit značné úsilí ke zvládnutí těchto partií matematiky. V práci 

pak postupoval v podstatě samostatně na základě jisté ideové osnovy, kterou jsem 

mu poskytl.  

 

V Praze, dne 24.5.2019                                         Bohdan Maslowski 


