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Shrnutí obsahu práce 
 
Práce pojednává o metodě stochastického gradientu, hojně využívané v úlohách strojového učení, 
a ukazuje její využití na praktickém příkladu odhalování spamu v emailech. 
 
V první kapitole je formálně představeno strojové učení a také hlavní přístupy optimalizačních 
algoritmů. V druhé a třetí kapitole je důkladně rozebrána metoda stochastického gradientu a 
dokázána konvergence algoritmů využívajících tuto metodu za určitých předpokladů. Diskutovány 
jsou případy konstantního i mizejícího kroku a také konvexní i obecný případ. Ve čtvrté kapitole je 
využito lineárního klasifikátoru pro naučení modelu pro odhalování emailového spamu pro několik 
verzí ztrátové a regularizační funkce a výsledky jsou porovnány na testovací množině. 

 
Celkové hodnocení práce 

 
Téma práce.  Téma strojového učení je velmi moderní a je postaveno na optimalizačních 

algoritmech, které jsou detailně rozebírány v práci. Zadání práce bylo splněno. 

Vlastní příspěvek.  Prvním příspěvkem je přehledné sepsání a formální zavedení strojového 
učení z několika zdrojů v první kapitole. Dalším příspěvkem je rozepsání některých kroků 
v důkazech z citovaných článků. Hlavním příspěvkem je aplikace zkoumaných metod na 
reálná data srovnání různých přístupů na testovací množině. 

Matematická úroveň.  Matematický text je přehledně strukturován do vět, lemmat a poznámek. 
Značení je přehledné a včas zavedeno. Matematická úroveň je dobrá, ale většinou jsou 
tvrzení převzata i s důkazy z literatury. 

Práce se zdroji.  Zdroje jsou korektně citovány, většina teoretické části práce je převzata 
z článku Bottou a kol. (2018). 

Formální úprava.  Formální úprava je dobrá, text je přehledně a logicky rozdělen do kapitol a 
podkapitol, obrázky jsou popsány. Text neobsahuje žádné překlepy bránící snadnému 
pochopení textu. 

 

Připomínky 
 

1. V poznámce za Lemma 7 autor píše: „Záleží tedy na náhodě, zda dojde k poklesu, nebo 
nárůstu“. Ačkoli to je většinou pravda, Lemma 7 vyjadřuje důležitost a vliv volby kroku αk na 
očekávaný růst (pokles) hodnoty účelové funkce. Chtěli bychom, aby funkce ve střední 
hodnotě klesala nezávisle na tom, ve kterém konkrétním bodě wk se nacházíme. 

2. Numerická ilustrace: teoretické výsledky prezentované v kapitolách 2 a 3 jsou „schovány“ 
pro praktické použití v knihovně scikit-learn, pro čtenáře je pak těžké nahlédnout, jak jsou ve 
skutečnosti dané algoritmy aplikovány. Není jasné, že daný problém splňuje všechny 
předpoklady, ani do které teoretické oblasti ho řadíme. S tím souvisí řada nejasností: 

a. Jak je volen hyperparametr λ? 

b. Jak se kombinují L1 a L2 regularizace v rámci elastické sítě? 

c. Jak se volí krok α? 

d. Co znamená úlohu vyřešíme? Kdy se učení zastaví? 

3. Pro jednoznačnost je dobré citovat použité balíčky společně s jejich verzí. 

4. Obrázek 4.2 nemá popsané osy. 

5. Příslušnost emailu ke spamu je značena 0/1, ovšem zmíněné ztrátové funkce očekávají -1/1. 

6. Optimalizace hyperparametrů: jelikož modely porovnáme na základě více kritérií, je vhodné 
upřesnit na základě kterého kritéria vybíráme finální model. 



 

Otázky 

1. Ztrátová funkce hinge není diferencovatelná, jak potom algoritmy fungují?  

2. Platí předpoklady dokázaných vět a tvrzení pro případy v numerické ilustraci? 

 
Závěr 

 
Téma práce je velmi zajímavé a aktuální, práce obsahuje přehledný úvod do strojového učení, a to 
je také formálně zavedeno. Teoretická část práce je ve velké míře převzata z článku 
Bottou a kol. (2018). 
Hlavním příspěvkem autora je praktická aplikace algoritmů na reálná data. Autor ovšem 
nevysvětluje spojení s dokázanými teoretickými výsledky. Autor neověřuje předpoklady 
dokázaných tvrzení, ani nevysvětluje průběh a nastavení použitého algoritmu. 
 
Práci považuji za průměrnou a doporučuji ji uznat jako bakalářskou práci. 
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