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Předmluva 
Podkladem pro knihu, kterou právě držíte v rukou, byly úspěšně obhájené dizertační práce 
Metody umělé inteligence pro automatické rozpoznávání vzorů s fraktální strukturou1 a 
Adaptace parametrů simulace komplexních systémů2.  

Z recenzních posudků dizertačních prací..... 

„…V práci je stanoven poměrně náročný cíl, vycházející z algoritmů umělé inteligence, jež 
bude uplatnitelná při analýze a predikci chování vybraného systému s fraktální dynamikou, 
zejména na rozpoznávání struktur Elliottových vln. Navržené algoritmy používají původní 
kombinaci metod umělé inteligence. Velkým přínosem práce je přehled metod souvisejících 
s cíli dizertace, jako využití znalostí z umělé inteligence, zejména neuronových sítí…“ 
Prof. Ing. Pavel Ošmera, CSc. 
Ústav automatizace a informatiky, Fakulta strojního inženýrství, VUT v Brně 

„...V práci byla použita a popsána problematika metod umělé inteligence pro automatické 
rozpoznávání vzorů s fraktální strukturou. Výstupy práce autora byly rovněž publikovány 
v časopisech, na konferencích a workshopech. Použité metody a postupy jsou moderní a plně 
použitelné na problematiku v rámci práce...“ 
Prof. Ing. Ivan Zelinka, Ph.D. 
Katedra informatiky, Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB – TU Ostrava 

„...byla vytvořena pilotní aplikace demonstrující, že metodika navržená v rámci dizertační 
práce je využitelná i na širší třídu problémů než je jen samotná Elliottova teorie. Je zřejmé, že 
tento návrh vychází z dobrých znalostí a zkušeností autora s realizací podobných problémů 
v praxi. Přes uvedené ale vnímám mezi řádky převážný záběr autora do oblasti ekonomického 
využití, nicméně jeho potenciál je i mimo tuto oblast, kde vidím možnost využití v oblasti 
medicínské, konkrétně např. v ovlivnění apoptózy metabolickým stavem buňky (využití pro 
analýzu buněčných linií ve vazbě na imunitní systém) atd. Zde by bylo možno dosáhnout velmi 
cenných výsledků jak praktických, tak teoretických...“ 
Doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D. 
Ústav informatiky a umělé inteligence, Fakulta aplikované informatiky, Univerzita Tomáše 
Bati ve Zlíně 

„...Práce je velmi aktuální, problematika řízení komplexních systémů je sice studována již 
delší dobu, stále ale nabývá na důležitosti, a systematický přístup k této problematice použitím 
metodiky pákových bodů je originálním příspěvkem...“ 
Prof. RNDr. Jiří Pospíchal, DrSc. 
Ústav aplikovanej informatiky, Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská 
technická univerzita v Bratislave 

                                                
1 KOTYRBA, Martin, 2012. Metody umělé inteligence pro automatické rozpoznávání vzorů s fraktální 
strukturou. Ostrava. Dizertační práce. Ostravská univerzita v Ostravě. Fakulta přírodovědecká.  
 
2 JANOŠEK, Michal, 2012. Adaptace parametrů simulace komplexních systémů. Ostrava. Dizertační práce. 
Ostravská univerzita v Ostravě. Fakulta přírodovědecká. 
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„...Práce se detailněji věnuje i rozboru parametrů simulace, zamýšlí se nad tím, zda existují 
parametry, které mají menší či větší vliv na požadované chování a také jak tyto parametry 
rozpoznat a rozdělit. Výstupem práce je návrh vlastní – zcela původní metodiky pro adaptaci 
parametrů simulace, která je tvořena syntézou výše jmenovaných kroků a byla prakticky 
ověřena...“ 
Doc. Ing. Pavel Nahodil, CSc. 
Katedra kybernetiky, Fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze 

„...lze shrnout, že autor si vzal za úkol zkoumat jedno dosti speciální a dosud nepříliš 
probádané odvětví simulace (pákové body) ve velmi širokém kontextu, přesahujícím simulaci 
směrem do obecné analýzy systémů….“ 
Prof. RNDr. PhDr. Evžen Kindler, CSc. 
Emeritní profesor katedry matematiky, Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita v 
Ostravě 
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1 Úvod 
Výzkum a vývoj v oblasti umělé inteligence probíhá už několik desetiletí, zhruba od 50. let 
20. století, kdy se začal formovat samotný pojem umělá inteligence, přitom jak naznačil John 
Searle v argumentu čínského pokoje [66], k dosažení navenek inteligentního chování není 
inteligence nezbytně zapotřebí, je-li k dispozici dostatečné množství informací a možnost 
s nimi rychle pracovat. V 50. letech se Alan Turing domníval, že v roce 2000 bude k dispozici 
systém umělé inteligence, který bude odpovídat jeho vlastní definici inteligentního chování 
[11]. V současné době lze konstatovat, že navzdory vystřízlivění a zklamání, které 
následovalo po euforii 50. let, existují úspěšné aplikace systémů umělé inteligence, i když 
zdaleka ne na té úrovni, kterou si Alan Turing představoval. Pokrok lze zaznamenat 
v jednotlivých dílčích oblastech umělé inteligence. V oblasti rozpoznávání vzorů, která bude 
předmětem této publikace, je to například detekce obličeje nebo úsměvu v obraze, která se 
běžně používá v dnešních kompaktních digitálních fotoaparátech. Na druhou stranu lze říci, 
že například v oblasti rozpoznávání řeči nebo textu je stále co objevovat. Spousty starých 
rukopisů čekají v archivech na svou digitalizaci. Systémy pro rozpoznání psaného textu, které 
by mohly nahradit klávesnice počítačů, fungují jen částečně a k jejich masivnímu použití stále 
nedochází. 
Cílem knihy, kterou právě držíte v rukou, je navázat na úspěšné publikace z oblasti umělé 
inteligence nakladatelství BEN – technická literatura. A právě v rámci této publikace 
bychom vám rádi představili vytvořené metodiky pro analýzu a rozpoznávání struktur 
v časově závislých datech. Konkrétně vás seznámíme s vytvořenými detekční systémy 
umožňujícími rozpoznávat struktury vzorů, jež reprezentují chování komplexních systémů, 
jako jsou například struktury Elliottových vln a jejich deformací. Všechny zde prezentované 
klasifikátory jsou založené na umělých neuronových sítích a jejich funkčnost byla ověřena 
v experimentálních simulacích. Velká část knihy je proto věnována samotným vzorům, jejich 
popisu, reprezentaci a přípravě trénovacích množin pro adaptaci vybraných neuronových sítí. 
Časově závislá data reprezentují chování systémů, na které nahlížíme‚ „zdola-nahoru“, a proto 
zde uplatňujeme přístup bottom-up se znaky samoorganizace a emergence. Nejprve vždy 
vymezíme jednotlivé entity systému a vzory jejich chování, přičemž interakce mezi entitami 
včetně chování systému jako celku poté vyplynou během činnosti systému – emergují za jeho 
běhu.  
Čtenář se v rámci této publikace seznámí s různými klasifikátory na bázi umělých 
neuronových sítí jako nástroje pro klasifikaci a rozpoznávání vzorů v grafech, které jsou 
použitelné v běžném (komerčním) prostředí burzy či při simulacích. Pro ty, kteří mají zájem 
tuto problematiku studovat hlouběji, doporučujeme navštívit web naší výzkumné skupiny, kde 
najdete vše podstatné http://projects.osu.eu/intsys. 
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