
 

 
 

 
 

Posudek vedoucího na diplomovou práci studenta Tumpacha 
 

Úkolem diplomové práce Jiřího Tumpacha „Online trénování hlubokých neuronových sítí pro 
klasifikaci“ bylo osvojit si nejnovější metody online trénování hlubokých neuronových sítí a 
pokusit se některou z nich aplikovat na zadaný rozsáhlý soubor reálných dat z oblasti detekce 
malware, což je oblast, kde podle našich znalostí dosud s online trénováním hlubokých 
neuronových sítí nejsou zkušenosti. 

Jiří Tumpach se tohoto úkolu zhostil výborně. Pustil se do implementace ne jedné, ale hned 
dvou pokročilých metod pro online trénování hlubokých neuronových sítí. Vzhledem k časové 
náročnosti těchto implementací stihl do začátku experimentů se zadanými daty naimplementovat 
pouze jednu z nich, metodu kombinující klasifikaci plně propojeným vícevrstvým perceptronem se 
samplováním předchozích rozdělení pravděpodobnosti pomocí variančního autoenkodéru. Nicméně 
v implementaci druhé z metod pokračuje po odevzdání diplomky s tím, že obě implementace dá 
k dispozici na githubu. 

Nejvíce si ale cením diplomantova systematického experimentálního ověření přínosnosti 
implementované metody online trénování hlubokých neuronových sítí pro zadaná data. Testoval 
dvě různé strategie aplikace této metody na data a pro porovnání i klasifikaci dat dvěma 
klasifikačními metodami bez online učení: jednak právě vícevrstvými perceptrony, jednak 
klasifikátory založenými na opěrných vektorech nadrovin (SVM). Chtěl bych také vyzdvihnout, že 
pro nastavení parametrů srovnávaných modelů nepoužíval jednoduché prohledávání mřížky 
zvolených možností, ale podstatně důmyslnější bayesovskou optimalizaci, a že testoval statistickou 
významnost zjištěných rozdílů mezi srovnávanými metodami, včetně korekce na současné testování 
více hypotéz. Podle mých zkušeností studenti s korektním statistickým vyhodnocováním výsledků 
experimentů začínávají teprve v doktorandském studiu, v diplomkách se s ním setkávám zřídka. 

O kvalitě předložené diplomové práce podle mě nejlépe svědčí to, že na základě jejích 
hlavních výsledků vznikl článek (9 str. ve dvousloupcovém formátu IEEE), který byl přijat 
k publikaci v CEUR sborníku mezinárodního workshopu Computational Intelligence and Data 
Mining. Na článek jsme obdrželi 5 recenzí, z nichž pravděpodobně (soudě podle složení 
programového výboru workshopu) nejméně 3 byly od zahraničních expertů. Celkové hodnocení 
bylo od všech recenzentů pozitivní, 2 z nich navrhovali weak accept, 1 z nich accept a 2 z nich 
strong accept. 

Na základě uvedených skutečností navrhuji diplomovou práci Jiřího Tumpacha klasifikovat 
známkou 1. 
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