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Tématem práce je použití umělých neuronových sítí na zpracování a klasifikaci trojrozměrných dat.

V první části autor definuje potřebné pojmy (kapitola první) a představuje přehled jednotlivých typů 
neuronových sítí – samoorganizující se modely v kapitole druhé a modely učení s učitelem 
v kapitole třetí. 
Tato část představuje podrobný přehled modelů, které by přicházely v úvahu pro řešení daného 
problému a třetí kapitola navíc obsahuje vlastní návrh modelu ND-CNN rozšiřujícího konvoluční 
neuronové sítě (CNN) na N-rozměrná data.

Ve druhé části autor představuje řešenou úlohu a vlastní realizaci. 
Ve čtvrté kapitole popisuje vstupní data, jejich formát a problém výběru rysů.
V páté kapitole uvádí experimenty popsané v následujících kapitolách a zmiňuje alternativní 
přístupy ke klasifikaci trojrozměrných dat, nevyužívající neuronových sítí. 
Šestá kapitola se zabývá detekcí rysů lidské tváře, volbou algoritmu a presentací provedených 
experimentů a jejich výsledků.
Sedmá kapitola zkoumá použití neuronových sítí na rozpoznávání pohlaví osoby podle 
trojrozměrného popisu obličeje. Popisuje několik možných postupů a porovnává jejich úspěšnost. 
Na závěr porovnává úspěšnost svého řešení s úspěšností lidí řešících stejnou úlohu, se závěrem, že 
realizované programové řešení si vedlo lépe.
Osmá kapitola popisuje vlastní implementaci a její součásti a shrnuje výsledky práce.
Jako přílohu text práce obsahuje uživatelskou příručku.

Práce tedy obsahuje popis známých modelů, návrh jednoho rozšíření jednoho z nich, návrh 
experimentů vyhodnocujících vhodnost jednotlivých modelů, programovou realizaci, provedení 
experimentů a jejich vyhodnocení.

Práce je psaná anglicky, obsahuje rozsáhlý seznam citované literatury.

Hodnocení práce
Práce je psaná pečlivě, jednotlivé modely neuronových sítí jsou popsány podrobně, včetně vzorců 
a jejich odvození a součástí popisů je vždy i odvození časové složitosti výpočtu.
Návrh řešení je také srozumitelně popsán a výsledky jsou přehledně presentovány.
Programy jsou funkční, pěkná je presentace 3D dat pomocí různě velkých krychliček v programu 
ShowLenetOutput.

K práci mám jen několik připomínek:
• Na straně 26 a potom 28 se vyskytuje dříve nezavedená zkratka BMU; přitom předtím i potom 

autor používá nezkrácený výraz „best matching unit“. Podobně je tomu na str. 48 se zkratkou 
RBF a výrazem „radial basis function“.

• U popisu jednotlivých modelů není jasné, kdy autor uváděné vzorce odvozuje sám a kdy je 
přebírá od jiných autorů.

• Přiřazení barvy jednotlivým clusterům zmiňované na str. 85 je vysvětleno až na str. 87.
• Zvolený algoritmus přiřazování barvy podle pořadí v ose Z má tu nevýhodu, že přidání jednoho 

clusteru ovlivní barvu všech (třebas jinak shodných) clusterů následujících.



• Na str. 93 a ještě několikrát dále by u popisu použitého počítače namísto konkrétního typu 
procesoru bylo zajímavější uvést jeho kmitočet, případně počet jader.

• Výsledek porovnání úspěšnosti navrženého algoritmu s úspěšností lidí je pozoruhodný, lépe by 
však bylo namísto prostého porovnání průměrných hodnot zformulovat hypotézu o středních 
hodnotách a provést její vyhodnocení standardními statistickými prostředky.

Přes uvedené připomínky považuji hodnocenou práci za zdařilou a doporučuji, aby byla uznána 
jako práce diplomová.
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