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Prosím vyplňte hodnocení křížkem u každého kritéria. Hodnocení OK označuje práci, která 

kritérium vhodným způsobem splňuje. Hodnocení lepší a horší označují splnění nad a pod 

rámec obvyklý pro bakalářskou práci, hodnocení nevyhovuje označuje práci, která by neměla 

být obhájena. Hodnocení v případě potřeby doplňte komentářem. Komentář prosím doplňte 

všude, kde je hodnocení jiné než OK. 

 

K celé práci lepší OK horší nevyhovuje 

Obtížnost zadání ☒ ☐ ☐ ☐ 

Splnění zadání ☐ ☒ ☐ ☐ 

Rozsah práce … textová i implementační část, zohlednění náročnosti ☒ ☐ ☐ ☐ 

Komentář   Práce se zabývá velmi aktuálním problémem odolnosti klasifikátorů obrazových 

dat založených na modelech hlubokých neuronových sítí vzhledem k tzv. adversariálním 

vzorům. Autor tuto problematiku studuje v kontextu black-box modelů, kdy pro určení 

adversariálních vzorů máme jen omezený přístup k modelu, který chceme zmást. Originální 

autorovo řešení využívá genetických algoritmů pro optimální návrh adversiálních vzorů 

v několika variantách (cílený útok, použítí náhradního modelu totožné či odlišné architektury, 

…). Zatímco pro oblast white-box modelů existuje poměrně efektivní algoritmus FGSM, 

problém black-box adversariálních útoků je mnohem komplikovanější a existuje jen několik 

málo pokusů o její řešení. Považuji tedy zadání práce za obtížné, jde o netriviální, dosud 

uspokojivě nevyřešený problém, vyžadující značnou úroveň znalostí problematiky a postupů 

řešení. Vlastní autorovo řešení spočívá v návrhu specializovaného genetického algoritmu 

pracujícího s 2D jedinci reprezentujícími adversariální vzory. Algoritmus s použítím 

navržených operátorů a vícekriteriální optimalizace NSGA-II potom iterativně zlepšuje 

populace adversariálních vzorů, které se robustně vyhodnocují pomocí krosvalidace. Řada 

variant genetických operátorů i parametrů algoritmu byla zevrubně otestována pro zaručení 

objektivity dosažených výsledků. Poměrně velké počty evaluací modelů o statisících 

paremetrech na velkých datech si vyžádala efektivní softwarovou implementaci. Autorovy 

výsledky vnášejí nový vhled do problematiky odolnosti hlubokých neuronových sítí vůči 

adversariálním vzorům, včetně několika překvapivých výsledků. Práci tedy považuji za 

vynikající a její závěry za hodné publikování na mezinárodním fóru.  
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Textová část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Formální úprava … jazyková úroveň, typografická úroveň, citace ☒ ☐ ☐ ☐ 

Struktura textu … kontext, cíle, analýza, návrh, vyhodnocení, úroveň detailu ☒ ☐ ☐ ☐ 

Analýza ☒ ☐ ☐ ☐ 

Vývojová dokumentace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Uživatelská dokumentace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   Textová část práce je velmi přehledná, logicky členěná a na velmi dobré jazykové 

úrovni. Autor se v problematice dobře orientuje, což dokládá velké množství citací včetně 

nejnovějších výsledků rychle se rozvíjejícího oboru ze serveru arxiv. Cíle práce jsou jasně 

specifikované, zvolené řešení je podloženo přehledem relevantních prací v oboru a řadou 

dalších argumentů. Vlastní řešení je logicky vystavěno a demonstrováno na řadě experimentů 

od jednoduchých proof of concept testů po srovnání několika autorových přístupů 

s aktuálními metodami. Autor přesně a pečlivě popsal všechny navržené algoritmy. Veškeré 

experimenty jsou velmi dobře ilustrovány a výsledky podrobeny důkladné statistické analýze. 

Dokumentace softwarového nástroje jsou součástí veřejně přístupného repositáře github. 

 

Implementační část práce lepší OK horší nevyhovuje 

Kvalita návrhu … architektura, struktury a algoritmy, použité technologie ☒ ☐ ☐ ☐ 

Kvalita zpracování … jmenné konvence, formátování, komentáře, testování ☒ ☐ ☐ ☐ 

Stabilita implementace ☐ ☒ ☐ ☐ 

Komentář   Implementace autorova řešení je realizována v jazyce Python za použití řady 

knihoven pro práci s evolučními algoritmy, hlubokými neuronovými sítěmi apod. Za velmi 

zdařilé části implementace považuji vlastní efektivní implementaci genetického algoritmu a 

akceleraci práce s obrazovými daty na GPU, která výrazně urychlila konvergenci algoritmu. 

Celkově jde o kvalitně vyvinutý nástroj, který může sloužit nejen autorovi ale i komunitě pro 

další výzkum v oblasti adversariálních vzorů.   

 

Celkové hodnocení Výborně Choose an item. 

Práci navrhuji na zvláštní ocenění Ano 
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