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Math. Slovaca 37, 1987, No. 1, 135—136 

RECENZIE 

Pázmán, A.: FOUNDATIONS OF OPTIMUM EXPERIMEMTAL DESIGN, D. Reidel, Dord-
recht — Veda, Bratislava 1986, s. 228 (2. doplněné vydanie knihy Pázmán, A.: Základy optimalizácie 
experimentu, Bratislava, Veda 1980). 

Monografia, ako nadpis ukazuje, je věnovaná základom teorie optimálneho navrhovania statistic
kých experimentov. Východiskom pre váčšiu časť knihy je lineárny regresný model a značné sa využívá 
teória konvexných funkcií, menšia časť knihy je věnovaná funkcionálnym modelom a přípravě 
experimentu pri meraní fyzikálnych polí a vychádza v podstatě z výsledkov teorie miery. 

1. kapitola (str. 1—14) „Úvodné poznámky o experimente a jeho návrhu" sa věnuje motivácii 
teorie; uvádza rad stimuluj úcich príkladov, ktoré pregnantne demonstruj ú užitočnosť pertraktovanej 
teorie. 

2. kapitola (str. 15—46) „Regresný model a metody odhadu" zhrňuje najdóležitejšie poznatky 
z teorie lineárnych odhadov v lineárnom (resp. linearizovatefnom) regresnom modeli. Tu (str. 17) 
čitateí sa dozvie, ako je návrh experimentu definovaný (je to pravdepodobnostná miera s nosičom 
tvořeným n-ticou bodov). Ďalej sa uvádza Raova—Cramérova nerovnost', poukazuje sa na nelineárně 
odhady nelineárnych funkcionálov parametrov regresného modelu, robustné odhady, hřebenové 
odhady a neurčito (vágně) definované regresné modely. Táto kapitola tvoří východisko pre kapitolu 3 až 
6. 

3. kapitola (str. 47—74) „Usporiadanie návrhov a vlastnosti variancií odhadov" vychádza zo studia 
množiny informačných matic vsetkých návrhov. Usporiadanie návrhov potom koresponduje s usporia-
daním hodnot vhodné zvolenej funkcie, ktorá je definovaná na spomínanej množině informačných 
matic. Dóležitou funkciou je tá, ktorá si visí s disperziou odhadu pre daní lineárnu funkciu parametrov 
regresného modelu. Preto špeciálnu pozornost' věnuje autor analytickým vlastnostiam tejto funkcie. Sú 
tu uvedené niektoré tvrdenia vhodné pre určenie přípustných návrhov experimentu a dóležitá Elfingova 
veta. 

V 4. kapitole (str. 75—127) „Kritéria optimality v regresnom modeli" je přehrad najdóležitejších 
kriteriálnych funkcií fy. Kriteriálna funkcia fy je definovaná na triede informačných matic M vsetkých 
návrhov, pričom návrh je (t>-optimálny ak vytvára takú informačnú maticu, ktorá minimalizuje funkciu 
<t>. Ak fy(M) = -lg det (M), hovoříme o D-optimalite, ak 4>(M) = Tr(M_1), o A-optimalite atd. 
V kapitole sa vysvětluje význam jednotlivých kriteriálnych funkcií, studuj ú sa ich analytické vlastnosti 
a vzťahy medzi nimi. Posledná časť kapitoly si všímá všeobecného případu, v ktorom fy je konvexná, 
avšak bližšie nespecifikovaná. 

Kapitola 5 „Iteratívny výpočet optimálneho návrhu" bezprostředné nadvázuje na kapitolu predchá-
dzajúcu. Sú tu popísané algoritmy, pomocou ktorých v limite iteratívneho vylepšovania štartovacieho 
(lubovoíného) návrhu sa dosiahne návrh optimálny pri vybraných typoch kriteriálnej funkcie fy 
(připadne ich kombinácií). 

Obsah kapitoly 6 „Návrh experimentov v špeciálnych prípadoch" je charakterizovaný heslami: 
regresný model lineárny vo faktoroch, polynomická regresia na reálnej priamke (optimálna interpolá-
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cia, optimálna extrapolácia) a trigonometrická regresia. Uvítajú ju čitatelia, ktorí pre spomínané typy 
regresných experimentov chcú mať optimálny návrh už připravený. 

Kapitola 7 „Funkcionálny model a meranie fyzikálnych polí" zovšeobecnuje výsledky predchádzaji -
čich kapitol. Úloha navrhovania sa tu rieši pre nekonečne-rozmerný vektorový parameter a namiesto 
observačného vektora v regresnom modeli sa tu uvažuje náhodný proces, resp. náhodné pole. Sú 
analyzované návrhy aj pre nelineárně funkcionály, v ktorých sa podstatné využívá teória Hilbertovho 
priestoru s reprodukčným jadrom a jeho tenzorových mocnin. 

Monografia je velmi vydařeným príspevkom do mladej, avšak rýchlo sa rozvíjajúcej matematickej 
disciplíny, a možno ju čitaterom vřelo odporučit'. 

Lubomír Kubáček 

Bukovský Lev: MNOŽINY A VŠELIČO OKOLO NICH. Alfa, Bratislava 1985, 270 stran. 

V útlej knižóčke autor přístupným spósobom oboznamuje čitatera s vybranou problematikou teorie 
množin. Kniha je rozdělená do šiestich kapitol. Prvá kapitola obsahuje historický úvod. Druhá kapitola 
zábavným spósobom v príkladoch ukazuje na niektoré využitia teorie množin. V dalších dvoch častiach 
sú uvádzané základné prvky teorie množin a ich použitie (napr.: konečné a nekonečné množiny, 
spočítaterné množiny, Dirichletov princip, mohutnosti a pod.). V kapitole 5 je zavedený pojem dobrého 
usporiadania, ukazuje sa na jeho využitie vo formě matematickej indukcie a tiež vztah k axiómam 
výběru. Siesta kapitola pojednává o axiomatizácii teorie množin. 

Spracovanie knihy ju určuje najširšiemu okruhu záujemcov o matematiku, hlavně z radov stredoško-
lákov. Porozumenie problematiky napomáhá množstvo vyriešených príkladov v ktorých sú ukázané 
súvislosti s inou problematikou. Okrem toho sú uvedené dalšie příklady na precvičenie. 

J. Antoni, Bratislava 

136 


		webmaster@dml.cz
	2012-08-01T03:31:41+0200
	CZ
	DML-CZ attests to the accuracy and integrity of this document




