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Diplomová práce se ve své první části zabývá klastrováním dat. Od základních metod (K-
means, FCM) přechází k popisu modelu Kohonenových map a jejich pokročilejších 
variant s adaptivní topologií. U jednotlivých klastrovacích metod jsou popisovány jejich 
vlastnosti, výhody a nevýhody, a způsoby použití.

Další část práce se zaměřuje na model RBF sítí, jejich architekturu a základní algoritmy 
učení. Kromě nastavení vah RBF jednotek náhodnou volbou jejich středů je popsáno 
využití klastrovacích algoritmů pro nalezení vhodných parametrů pro RBF jednotky. Pro 
nastavení vah výstupní vrstvy sítě je popsána pseudo-inverzní metoda a algoritmus Least-
mean-square (LMS).

V další části práce se řešitel soustředí na rekapitulaci algoritmů učení RBF sítí
umožňujících změnu architektury sítě během učení. Je zde popsáno široké spektrum 
algoritmů, spolu s jejich výhodami a nevýhodami. Navíc jsou v této části práce popsány 
algoritmy citlivostní analýzy a kontextového klastrování, které lze také použít pro 
optimalizaci architektury a parametrů RBF sítě.

V poslední části jsou popsány experimenty provedené na umělých a reálných datech. 
V obou případech byly na data použity základní klastrovací algoritmy (K-Means, FCM) a 
vybrané algoritmy pro učení RBF sítí se schopností změny architektury sítě během učení 
(EMRAN, RGAP). Na umělých datech byla srovnávána schopnost algoritmů nalézt 
správný počet klastrů v datech. Jako reálná data byly použity údaje o objemu obchodu 
mezi státy, a bylo zjišťováno, zda státy, které algoritmy umístily do stejných klastrů, 
vykazují společné charakteristiky (geografické či ekonomické).

Součástí práce je také program „Klastrovací techniky“, obsahující implementaci 
vybraných algoritmů pro klastrování a učení RBF sítí. Umožňuje vyzkoušet klastrování 
předpřipravených nebo náhodně generovaných dat a nastavení jednotlivých parametrů 
algoritmů. Výsledné klastrování lze zobrazit graficky nebo v textové formě.

Rešeršní část práce je dobře zpracovaná, srozumitelně napsaná a poskytuje dobrý přehled 
různých přístupů ke klastrování a učení RBF sítí. Naopak praktickou část považuji za 
slabší. Algoritmy jsou srovnávány s ohledem na schopnost nalézt správný počet klastrů a 
na jejich časovou náročnost, přitom je však použita pouze jedna uměle vygenerovaná 
sada 2D dat s dobře oddělenými klastry, výsledky tedy moc nevypovídají o použitelnosti 
algoritmů ve složitějších případech. V případě reálných dat je výsledné klastrování 
hodnoceno pouze slovně. Výsledky praktické části se týkají pouze klastrování dat, 
ačkoliv RBF sítě slouží ke klasifikaci vzorů (pomocí učení s učitelem), což je v práci na 
mnoha místech zmíněno a učení těchto sítí pro klasifikaci je zde i popisováno. Z tohoto 
hlediska by se dalo očekávat srovnání úspěšnosti klasifikace sítí naučenou různými 
popsanými algoritmy a klastrovacími metodami. Práce se však soustředí pouze na otázku 



klastrování jako součásti učení RBF sítí, což v podstatě zadání práce neodporuje. V tomto 
ohledu jsou ale výsledky práce značně omezené díky použití jediné jednoduché umělé 
datové sady a jedné reálné datové sady, na které není určeno správné rozdělení do klastrů 
a je tedy otevřeno interpretaci. Vhodnější by bylo srovnávat algoritmy na běžně 
používaných ukázkových úlohách pro klastrování, pak by výsledky byly porovnatelné 
s jinými pracemi.

S přihlédnutím ke kvalitě rešeršní části práce a splnění bodů zadání (v ohledu 
rekapitulace klastrovacích algoritmů a učebních algoritmů RBF sítí) jsem nakloněn tomu, 
i přes nedostatky v praktické části, doporučit práci k obhájení. K tomu, aby byly splněny 
požadavky pro uznání práce jako diplomové, by ale ještě bylo vhodné, aby se řešitel 
v rámci obhajoby vyjádřil k nedostatku výsledků, případně předložil dosažené výsledky 
neuvedené v práci.
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