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Předkládaná diplomová práce je věnována studiu a vzájemnému porovnání různých 

paradigmat použitelných pro (před)zpracování 3D-dat pomocí samoorganizace 

(samoorganizační příznakové mapy a jejich varianty s adaptivní topologií - rostoucí 

neuronové plyny a evoluční stromy). S ohledem na předpokládané využití popisovaných 

technik při analýze povrchových modelů lidských tváří diplomant zrekapituloval i známé 

metody vhodné pro detekci příznaků a klasifikaci (vícevrstvé dopředné sítě typu zpětného 

šíření, konvoluční neuronové sítě a rostoucí hierarchické neuronové sítě).  

 

Práce sama je napsaná kultivovanou angličtinou, má pěknou grafickou úpravu a kromě 

detailního popisu provedených experimentů zahrnuje i obsáhlý seznam citované literatury.  

Uchazeči se zároveň podařilo navrhnout i novou strategii pro snadnější extrakci znalostí ze 

zpracovávaných prostorových dat. Tyto výsledky jsou obsaženy zejména v Kapitole 3.3 a 3.4.   

Popis porovnávaných metod přitom obsahuje odvození adaptačních pravidel i časové 

složitosti výpočtů.  

 

K experimentálnímu ověření vlastností metod popisovaných v předkládané práci použil 

diplomant vlastní aplikaci FaceDisplay naprogramovanou v jazyce C# a další programy 

vycházející mj. i ze standardně používaného balíku pro práci s konvolučními neuronovými 

sítěmi Theano. Implementovaný software navíc elegantním způsobem podporuje názornou 

vizualizaci extrahovaných příznaků i jejich následnou interpretaci. Programy jsou k práci 

přiloženy na CD.  
 

Uchazeč tedy pronikl dostatečně hluboko do problematiky umělých neuronových sítí i 

analýzy prostorových dat a prokázal schopnost samostatně pracovat na zvoleném tématu. Na 

základě detailního posouzení vlastností studovaných modelů (standardních vrstevnatých 

neuronových sítí i samoorganizačních sítí a jejich variant s dynamickou a hierarchickou 

topologií)  diplomant zobecnil model konvolučních neuronových sítí pro vícerozměrná data a 

rozšířil ho o principy vynucované interní reprezentace znalostí.  

 

Ve spolupráci s Dr. Velemínskou z PřF UK student úspěšně analyzoval rozsáhlá data 

popisující 3D-modely lidských tváří a identifikoval charakteristické rysy zpracovávaných 

modelů tváří. Dosažené výsledky, které jsou mezinárodně publikovatelné, i získané 

zkušenosti byl posluchač schopen objektivně vyhodnotit.  

 

Práce Bc. Josefa Pihery tedy jednoznačně splňuje požadavky kladené na diplomovou práci a v 

mnoha ohledech - především co se týče rozsahu provedené práce a kvality dosažených 

výsledků - je bezesporu překonává. Proto doporučuji uznat ji jako práci diplomovou. 
 

V Praze, 27. 8. 2012 

 

 

          Doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. 

                      KTIML MFF UK 
 


