
Posudek diplomové práce  Bc. Miroslava Jakubíka:   
 

„RBF-sítě s dynamickou architekturou“  
Předkládaná diplomová práce je věnována zajímavé a vysoce aktuální problematice umělých 
neuronových sítí s dynamicky aktualizovanou topologií. Většina standardních modelů umělých 
neuronových sítí totiž pracuje s pevnou, předem zvolenou architekturou, kterou v průběhu učení 
není možné měnit a která ani neumožňuje podrobnější analýzu, resp. interpretaci extrahovaných 
znalostí. Bez bližších znalostí řešené úlohy je však adekvátní volba odpovídajícího počtu neuronů 
vytvářené sítě velmi obtížná. Navíc ani správný odhad charakteristických vlastností 
zpracovávaných dat nemusí nutně vést k optimální funkci modelu použitého např. pro klasifikaci 
zpracovávaných dat.   

Cílem předkládané diplomové práce proto bylo zrekapitulovat a navzájem porovnat různé modely 
RBF-sítí a metody vhodné pro klastrování vstupních dat (k-means klastrování, FCM-algoritmus, 
Kohonenovy mapy a jejich varianty s adaptivní topologií, RBF-sítě a jejich varianty s dynamicky 
aktualizovanou architekturou). Dále se měl posluchač věnovat popisu a srovnání technik 
použitelných pro automatický odhad adekvátního počtu neuronů sítě z dat a pro modifikaci 
struktury vytvářené sítě. K těmto metodám patří např. citlivostní analýza, kontextové klastrování a 
další. Kromě toho měl uchazeč přehledově  zpracovat i problematiku extrakce znalostí ve 
studovaných modelech, jejich reprezentace, vizualizace a interpretace. Na některé z uvedených 
témat se měl diplomant zaměřit detailněji a na základě reálných dat měl navrhnout vhodnou 
strategii pro jejich předzpracování a přistoupit k realizaci jednotlivých modelů. Součástí práce 
mělo být i zhodnocení vlastních výsledků a zkušeností.   

Rešeršní část práce je poměrně rozsáhlá, přesto však pečlivě zpracovaná a zahrnuje i detailní 
porovnání vlastností popisovaných modelů. Pro experimentální ověření vlastností studovaných 
metod posluchač navrhl vlastní program „Klastrovacie techniky,“ který implementoval 
v programovacím jazyce C#. Program je k práci přiložen na CD. Práce sama je psaná 
kultivovanou slovenštinou a obsahuje jen malý počet nepřesností (např. v kroku 7 na str. 40 – 
hrana již byla vytvořena v kroku 4, resp. chybějící konstanta ve vztahu (7.20)), překlepů (např. na 
str. 44, 7. ř. sh. či špatný odkaz [20] na str. 74), gramatických (např. na str. 49, 4. ř. zd.), 
stylistických (např. 2. odst. na str. 74) a typografických chyb (např. na str. 78). Značné rezervy má 
předkládaná práce, bohužel, v experimentální analýze popisovaných metod. Testy prováděné na 
reálných datech totiž autor ve své práci řádně nezdokumentoval, resp. je v případě některých 
modelů neuvedl vůbec – viz např. str. 99. 

I přes výše uvedené nedostatky lze konstatovat, že práce z větší části splňuje svůj původní cíl. 
Diplomant pronikl dostatečně hluboko do problematiky umělých neuronových sítí a prokázal 
schopnost samostatně analyzovat vlastnosti porovnávaných modelů. Při obhajobě předkládané 
práce by se uchazeč, nicméně, měl zaměřit na detailnější porovnání vlastností testovaných metod. 
Zhodnocení získaných výsledků a zkušeností by měl podpořit podstatně rozsáhlejším testováním, 
a to zejména na reálných a referenčních datech.  

Práci Bc. Miroslava Jakubíka tedy doporučuji k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení 
doporučuji uznat ji jako práci diplomovou.  
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