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Vlastní text (sem prosím napište text posudku, délka textu posudku není omezena): 
 

Diplomová práce Luky Ihnatchenka se zabývá problematikou tzv. hlubokých neuronových sítí a jejich využitím při zpracování obrazu. 
Problematika hlubokých neuronových sítí patří k mimořádně aktuálním, a to např. i v lingvistice anebo při zpracování bioinformatických 
dat. Koncept hlubokých neuronových sítí totiž představuje zásadní biologicky motivované paradigma vhodné pro řešení velmi široké 
škály úloh. Interní reprezentace znalostí vytvářená během učení ve skrytých vrstvách hlubokých neuronových sítí přitom připomíná 
hierarchii kombinující u živých organismů jednoduché příznaky do složitějších. Vysoká přesnost vytvářených sítí (která často 
překonává i lidské schopnosti) ovšem bývá podmíněna vyššími nároky na složitost jejich architektury, delší učení a charakter 
trénovacích dat. V případě medicínských obrazových dat je přitom problematické získat dostatečné množství správně označkovaných 
trénovacích vzorků. Použitelnost hlubokých neuronových sítí pro medicínské účely je pak nutné ověřit i na základě reálných dat.  
 

Cílem předkládané práce proto bylo popsat a navzájem porovnat různá paradigmata použitelná pro hluboké neuronové sítě a jejich 
učení (např. algoritmus zpětného šíření, konvoluční neuronové sítě, Fast R-CNN atd.). Diplomant měl dále zrekapitulovat a vzájemně 
porovnat známé přístupy vhodné pro rychlé a spolehlivé zpracování obrazových dat, značkovaných i neznačkovaných (mezi jinými 
Faster R-CNN, Mask R-CNN a transduktivní učení). Věnovat se měl i problematice vizualizace a interpretace interní reprezentace 
znalostí vytvořené v neuronové síti, např. pomocí t-SNE, citlivostní analýzy anebo detekce matoucích vzorů (tj. chybně klasifikovaných 
vzorů, které jsou ale velmi podobné vzorům klasifikovaným správně). Na některé z uvedených témat se měl student zaměřit blíže. 
Vybrané modely měl implementovat a měl navrhnout vhodnou strategii pro detekci a klasifikaci objektů v reálných obrazových datech, 
např. mamografických snímcích. Součástí práce mělo být i zhodnocení vlastních výsledků a zkušeností. 
 

První třetina práce je tedy věnovaná rešerši známých variant modelu konvolučních neuronových sítí, krátce se zabývá i problematikou 
částečně řízeného učení a interní reprezentace znalostí, obsahuje i ilustrativní obrázky a grafy, většinou převzaté z jiných zdrojů. Dále 
jsou v textu nastíněny hlavní rysy zpracovávaných mamografických snímků a struktura softwaru, který student pro tyto účely vyvinul. 
Velká část pojednání detailně popisuje testování vlastností zvolených variant postupu pro zpracování získaných mamografických dat. 
Výsledky provedených testů autor dokumentoval celou řadou grafů a v diskusi se věnuje i porovnání dosažených výsledků s 
referenčními. Rezervy práce vidím v nedostatečně prezentovaném vlastním přínosu autora a chybějícím zobecněním výsledků (např. 
pro různé výpočetní zdroje, které by byly k dispozici, rozlišení zpracovávaných obrázků apod.). Vyhodnocení a závěry rešeršní části 
by bylo vhodné formulovat obecněji, např. ve formě dílčích kritérií, která je třeba při aplikaci metod zohlednit. 
 

Práce sama je napsaná v angličtině a je relativně přehledná. Překlepy, gramatické („… htir usage …“ na str. 59; „CNNs works“ na str. 
23; „… why does the output of the CNN has …“ na str. 22; „… means it impossible to make …“ na str. 3) a typografické chyby 
(přetékající řádky, vdovy a sirotci – viz např. str. 19, 23, 50, 57), které se v ní vyskytují, by uchazeč jistě byl schopen snadno opravit, 
podobně jako nevyvážené členění práce do odstavců (např. na str. 28 anebo naopak na str. 47 a 50). Jisté nedostatky vykazuje práce 
ovšem i po věcné a formální stránce, např. v definici váhové matice na str. 5, při výpočtu velikosti výsledné příznakové mapy v kapitole 
2.3.3 anebo při vyhodnocování výsledků v kapitole 5.1.7, kde není uvedena hodnota použité hladiny významnosti α. V práci často 
chybí anebo není jednoznačně vysvětleno použité značení (např. u váhového a výstupního vektoru na str. 5, resp. 19; při výpočtu 
MSE a její derivace na str. 6; hodnoty Θ str. 21 a 23). Přiložený zdrojový kód není řádně okomentován. 
 

Těžiště práce tedy spočívá v návrhu strategie pro detekci a klasifikaci objektů v mamografických snímcích. Pro ověření použitelnosti 
navrhovaných postupů uchazeč implementoval vlastní systém umožňující předzpracování použitých dat, učení testovaných modelů i 
jejich vzájemné porovnání. Výše uvedené nedostatky by student jistě byl schopen odstranit. Předkládaná práce tak splňuje svůj 
původní cíl. Diplomant pronikl dostatečně hluboko do problematiky umělých neuronových sítí a prokázal schopnost samostatně řešit 
aplikační úlohy z oblasti zpracování obrazových dat. Podrobná diskuse výsledků jednotlivých testů dokládá orientaci autora v řešené 
problematice. Vlastní výsledky a zkušenosti je schopen objektivně vyhodnotit. 
 

 

Doporučení k obhajobě: 
 

Z výše uvedených důvodů práci doporučuji k obhajobě.  
 

 

Vynikající práce vhodná pro soutěž studentských prací 

 

NE   [x] 

 
 

Seznam soutěží studentských prací, viz http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace/ 
 

Pokud jste výše zaškrtli ANO, zdůvodněte prosím svůj návrh, případně uveďte konkrétní soutěž, pro kterou  

je práce vhodná (rámeček lze nechat prázdný, pokud za dostatečné zdůvodnění považujete text posudku): 

 
 

 
 

V Praze dne: 4. 9. 2020 
 

Podpis:** 

 
 

* nehodící se škrtněte (vymažte) 

** do SISu vkládejte formulář nepodepsaný (ve formátu PDF), podpis je potřeba doplnit až na vytištěný posudek. 

http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace/

