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Témou habilitačnej práce Mgr. Lenky Filovej, PhD. je špecifická oblasť matematickej 
štatistiky so zameraním na teoretické a predovšetkým na výpočtové aspekty pre 
optimálny návrh experimentov. Prezentované výsledky sa týkajú metód výpočtu 
optimálnych alebo takmer optimálnych aproximatívnych a exaktných návrhov 
experimentov. Formálne, tieto výsledky možno rozdeliť do troch základných oblastí: i) 
výpočet aproximatívnych návrhov experimentov, ii) výpočet optimálnych návrhov 
robustných vzhľadom na voľbu kritéria, a napokon, iii) výpočet exaktných návrhov 
experimentov.  

Uvedené výsledky zahŕňajú randomizovaný výmenný algoritmus a adaptívnu metódu 
pre výpočet optimálnych aproximatívnych návrhov, výpočet návrhov robustných 
vzhľadom na voľbu kritéria pomocou semidefinitného programovania, heuristiku 
založenú na tabu prehľadávaní na výpočet exaktných návrhov s ohraničeniami na 
zdroje a zaokrúhľovaciu metódu založenú na kvadratickom programovaní. 
Prezentované výsledky a implementované algoritmické riešenia sú aplikovateľné 
nielen pre špecificky úzko zameranú oblasť navrhovania experimentov, ale sú priamo 
využiteľné aj v rôznych iných dôležitých oblastiach matematiky, štatistiky a ich 
aplikáciách (napríklad na problém výpočtu elipsoidu s minimálnych objemom, ktorý 
pokrýva danú množinu bodov, alebo ako optimálna algoritmická metóda vhodná pri 
prerozdeľovaní mandátov do parlamentu na základe volebných výsledkov pri dodržaní 
zložitých podmienok a obmedzení). Napriek tomu, že uvedené metódy boli navrhnuté 
predovšetkým pre výpočet optimálnych návrhov experimentov pre lineárne regresné 
modely, tieto metódy dajú použiť aj pre výpočet lokálne optimálnych návrhov v 
nelineárnych modeloch (s normálnymi chybami) a aj pre výpočet optimálnych návrhov 
v zložitejších modeloch, ktoré sú často používané v praxi. Uvedené metódy 
a navrhnuté algoritmy sú vhodne ilustrované a porovnávané na simulovaných aj 
reálnych dátach. 

Základom habilitačnej práce Mgr. Lenky Filovej, PhD. je súbor desiatich vybraných  
vedeckých článkov zameraných na metódy výpočtu aproximatívnych alebo exaktných 
optimálnych návrhov experimentov, ktoré boli publikované alebo prijaté na 
publikovanie v období 2011-2021. Jedná práca bola publikovaná v renomovanom 
štatistickom časopise Journal of the American Statistical Association (evidovanom 
v databáze Current Contents), päť prác bolo publikovaných v iných rešpektovaných 
časopisoch v oblasti matematickej štatistiky a výpočtových metód, Metrika, Journal of 
Statistical Computation and Simulation, Communi-cations in Statistics - Theory and 
Methods, Computational Statistics and Data Analysis, Computational Statistics 
(evidovaných v iných databázach vrátane WOS a Scopus), dve práce boli publikované 
v iných zahraničných resp. domácich časopisoch, Applied Stochastic Models in 
Business and Industry aTatra Mountains Mathematical Publications, a posledné dve 
práce sú rukopisy zaslané na publikovanie (jedna práca bola prijatá na publikovanie). 



Viktor Witkovský: Posudok habilitačnej práce

Mgr. Lenka Filová, PhD.: „Algorithmic Search for Optimal Designs of Experiments“ predloženej do

habilitačného konania v odbore Matematika. Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky, Fakulta

matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.

2

Dôležitou súčasť práce sú algoritmy v jazyku R, Harman R, Filová L (2016): Package
'OptimalDesign'                                                                 , čo
svedčí o mimoriadnej kvalite a priamej aplikovateľnosti predložených výsledkov.
Keďže prezentované práce vznikli v spoluautorstve, bolo by vhodné v diskusii upresniť
autorský podiel a špecifickú úlohu Dr. Filovej pri vzniku uvedených prác.

Úvodná časť habilitačnej práce  má prehľadový charakter a je napísaná v anglickom
jazyku v rozsahu 36 strán, vrátane zhrnutia výsledkov v slovenskom jazyku a zoznamu
použitej literatúry (79 odkazov na relevantnú vedeckú literatúru resp. iné súvisiace
práce, vrátane vlastných prác). Je  tvorená stručným, ale prehľadným výkladom
o problematike optimálneho návrhu experimentov a vhodných výpočtových metód,
s komentárom k vybraným  dosiahnutým výsledkom autorky.

Úvodná časť práce je formálne a aj tematicky rozčlenená do siedmych kapitol, pričom
nosnými sú tri kapitoly (logicky ucelené celky), ktoré podrobne popisujú riešenú
problematiku a autorkine prínosy uvedené v publikovaných článkoch z rôznych uhlov
pohľadu: 1) Computing Optimal Approximate Designs (úvod a komentár k výsledkom
prác [Z.1] a [Z.2]), 2) Computing Criterion-Robust Optimal Designs (úvod a komentár
k výsledkom prác [Z.3], [Z.4], [Z.5] a [Z.6]), 3) Computing Efficient Exact Designs
(komentár k výsledkom prác [Z.7], [Z.8], [Z.9] a [Z.10]).

Štýl habilitačnej práce a uvedených publikácii je matematicky korektný a  kultivovaný.
V úvodnej časti práce som postrehol niektoré nevýznamné typografické chyby a
nekonzistentnosti v označení, ktoré je možné jednoducho opraviť (napr., striedavé
používanie rôznych fontov pre x, N, chybný rok v citácii práce Harman etal (2019),

striedavé a rôzne indexovanie, napr. ℎ = 1,… ,𝑤𝑖, resp. ℎ = 1, … , 𝑘𝑖, resp. ℎ = 1,… ,𝑚𝑖,
ℎ = 1,… , 𝑞𝑖, v (4.3)-(4.6)).

Spomedzi uvedených prác za najvýznamnejší úspech považujem publikovanie článku
[Z.1] o algoritme REX  (Random Exchange) v časopise JASA. Okrem toho, za veľmi
zaujímavé zovšeobecnenie metód a postupov pre výpočet optimálneho návrhu
experimentu považujem výsledky uvedené v rukopise článku [Z.8], Filová & Prus
(2021), ktorý je zameraný na výpočtové aspekty optimálneho návrhu experimentu
v zmiešaných lineárnych modeloch. V tejto súvislosti by som sa rád v diskusii opýtal
na podrobnejšie vysvetlenie definície informačnej matice pre parametre strednej
hodnoty modelu resp. na jej možné zovšeobecnenie pre pevné aj náhodné efekty
(spoločne) v zmiešanom lineárnom modeli ako aj o možnosti výpočtu združene
optimálneho návrhu pre pevné aj náhodné efekty, resp. pre lineárnu kombináciu
pevných a náhodných efektov.

Výsledky uvedené v predloženej habilitačnej práci považujem za významný a
originálny prínos autorky pre vedný odbor Matematika. Mgr. Lenka Filová, PhD. svojimi
výsledkami dokazuje, že patrí medzi vyzreté vedecké osobnosti.

Predložená habilitačná práca Mgr. Lenky Filovej, PhD.  Algorithmic Search for
Optimal Designs of Experiments spĺňa všetky požiadavky kladené na dizertačnú
prácu v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky z 22. júla 2019 o postupe získavania vedecko-
pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.
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Vzhľadom na uvedené, a vzhľadom aj na ďalšie dosiahnuté vedecké
a pedagogické výsledky Mgr. Lenky Filovej, PhD., navrhujem, aby jej bol udelený
vedecko-pedagogický titul docent v odbore Matematika.

V Bratislave, 30.12.2021.

____________________________   

Doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.
Ústav merania SAV
Dúbravská cesta 9
84104 Bratislava
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