
Univerzita Komenského
v Bratislave
Jesseniova lekárska fakulta
v Martine

Malá Hora 4D
036 01  Martin

Martinské centrum pre
biomedicínu

Vážený pán
Prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
dekan fakulty a predseda VR FMFI UK
Fakulta  matematiky,  fyziky  a  informatiky
Univerzita Komenského
Mlynská dolina F1
842 48 Bratislava

Váš list číslo/zo dňa            Vybavuje V Martine
                                                     

Oponentský posudok
na habilitačnú prácu Mgr. Lenky Filovej, PhD.,

pracovníčky Katedry aplikovanej matematiky a štatistiky
Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave

s názvom
„Algorithmic Search for Optimal Designs of Experiments“, Bratislava 2021.

Na základe menovania dekanom Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
UK  v Bratislave  prof.  RNDr.  D.  Ševčovičom,  DrSc.,  zo  dňa  5.  októbra  2021
predkladám nasledovný posudok:

Ad aktuálnosť a dôležitosť habilitačnej práce: Dr. Lenka Filová sa dlhodobo venuje
tvorbe  algoritmov  na  optimálne  navrhovanie  experimentov.  Jedná  sa  o
problematiku,  ktorej  sa v oblasti  optimálneho experimentálneho dizajnu venuje
veľka pozornosť a je predmetom intenzívneho výskumu. Dôvody pre tento záujem
sú akademické ako aj aplikačné.  Dr. Filová sa v spoluatorstve a aj samostatne
podieľala na vývoji viacerých algoritmov a prístupov k hľadaniu exaktných ako aj
aproximatívnych optimálnych návrhov experimentov.

Ad formálna a obsahová štruktúra habilitačnej práce: Optimálne navrhovanie
experimentov tradične zahŕňa aj tvorbu algoritmov na hľadanie optimálných
návrhov. Klasickým príkladom je Mitchellov Detmax algoritmus na hľadanie D-
optimálnych návrhov, ktorý síce nezaručuje D-optimalitu, ale nájdený dizajn býva
prijateľný. Detmax slúži ako východiskový bod pre nové algoritmy na hľadanie
exaktných optimálnych návrhov za obmedzení, uvedené v 4. kapitole habilitačnej
práce a relevantných prácach autorky.  V tejto kapitole je tiež diskutovaná metóda
Ascent with Quadratic Assitence na hľadanie exaktných optimálnych návrhov



pomocou aproximatívnych optimálnych návrhov, navrhnutá Harmanom a Filovou v
r. 2014. Založená je na aproximácii druhého rádu pre D-kritérium v okolí bodu
optima a použití celočíselného kvadratického programovania. Na túto prácu
Harman a Filová nadviazali v r. 2020, kde okrem iného ukázali, že uvedené
metóda je aplikovateľná v prípade veľkých priestorov dizajnu.

V druhej kapitole sú zhrnuté výsledky týkajúce sa optimálnych aproximatívnych
návrhov, s dôrazom na D-optimalitu. Hlavným príspevkom do tejto problematiky je
randomizovaný výmenný algoritmus, ktorý navrhli, a jeho konvergenciu pre D-
optimalitu dokázali, Harman, Filová a Richtárik (2020).

Problematike hľadania ortogonálne invariantných optimálnych návrhov,
zavedených Harmanom v r. 2004, je venovaná 3. kapitola. Základnym príspevkom
do tejto problematiky je práca Filová a kol. (2012), v ktorej je ukázané, že hľadanie
Ek optimálneho návrhu je možné formulovať ako úlohu semidefinitného
programovania.

Ďaľšou zaujímavou prácou, - odkazovanou v habilitačnej práci, - na ktorej sa
autorka podieľala, je práca Amos-Salas a kol. (2016), v ktorej je okrem iného
kritérium Kullbackovej-Leiblerovej optimality aplikované na výber modelu v
špecifickom zadaní o toku častíc.

Zhrnutie

1. Predkladaná habilitačná  práca  Mgr.  Lenky  Filovej,  PhD.  zhŕňa  ťažiskové
práce  na  tvorbe  ktorých  sa  autorka  podieľala.  Tieto  práce  a  v  nich
navrhnuté  algoritmy,  podľa  môjho  názoru,  výrazne  rozširujú  možnosti
výpočtového hľadania optimálnych návrhov experimentov. Práce sa stretli
so značným ohlasom v komunite optimálneho navrhovania experimentov.

2. Predloženej práci možno vyčítať len drobné chyby, ako napr. nesúlad medzi
citovaním  (Harman  et  al.  (2019)  v  Odseku  2.2)  a  zoznamom  literatúry
(Harman R, Filová L, Richtárik P (2020)).

3. Na autorku mám jednu otázku, alebo návrh: R-ková knižnica OptimalDesign
(Harman a  Filová  (2016)),  dostupná  na  CRAN,  spomínaná v  Zhrnutí,  má
svoju  domovskú  stránku                                      ,  kde  sa
nachádza  aj  odkaz  na  malý  počet  známych chýb a  návrhy  na  zlepšenie
knižnice. V čase tvorby knižnice ešte github nebol štandardným miestom na
tvorbu  softvéru,  ale  v  súčasnosti  by  možno  stálo  za  zváženie  umiestniť
knižnicu na github, s jeho možnosťami revízie softvéru.

Záver

Mgr.  Lenka  Filová,  PhD.  je  vyzretou  vedeckou  osobnosťou  s  výraznými
vedeckými kvalitami, uznanými a cenenými komunitou optimálneho navrhovania
experiemtov.



Predložená habilitačná práca je pôvodná a precízne spracovaná.  Viac než
spĺňa požiadavky kladené na habilitačnú prácu. 

Preto  s  potešením  odporúčam  prijať  prácu  ako  podklad  pre  habilitačné
konanie a na jeho základe odporúčam Vedeckej rade Fakulty matematiky, fyziky
a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave udeliť  Mgr.  Lenke Filovej, PhD.
vedecko-pedagogický  titul  „docentka“  v odbore  habilitačného  konania
„Matematika“.

V Martine, 13. decembra 2021

Doc. Mgr. Marian Grendár, PhD.
Laboratórium bioinformatiky a bioštatistiky
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Jesseniova lekárska fakulta 
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