
Oponentsky posudek diplomove prace Lukase Civina

Vrstevnate neuronove site a jejich aplikace pri dobyvani znalosti

Pfcdkladana diplomova prace se zabyva problematikou vrstevnatych neuronovych siti. Cilem prace
bylo pokusit se nalezt vhodny pfistup k zapojeni vrstevnatych neuronovych siti do procesu dobyvani
znalosti. Na zaklade realnych dat mel posluchac navrhnout vhodnou strategii k pfiprave vstupnich dat
a nasledne realizovat vybrane modely vrstevnatych neuronovych siti. Soucasti prace melo byt i
zhodnoceni vlastnich vysledku a zkusenosti.

Uvod prace se zabyva zakladnimi principy dobyvani znalosti. V tfeti kapitole autor popisuje model
vrstevnatych neuronovych siti i jeho zakladni pouzivane modifikace. Take zminuje techniky, ktere
podporuji generalizaci extrahovanych znalosti. Ve ctvrte kapitole se autor zamefil na melody pripravy
dat. Dalsi kapitola je venovana vlastnim provedenym expcrimentum a analyze ziskanych vysledku.
V zaveru aulor shrnuje vysledky prace. K praci je pfilozeno CD se pouzitymi programy i komplelni
sadou vysledku.

Za velky klad prace povazuji:
1. nastudovani velkeho mnozstvi clanku/literatury, ktere se tykaji dane problematiky

neuronovych sili s ohledem na dobyvani znalosti i pripravy dat
2. provedem' a analyzu velkeho mnozstvi experiment!.0) nad ulohami ruznych typu
3. ziskane vysledky jsou pfehledne a srozumitelne zpracovany a shrnuty do labulek a obrazku

Vlastni prace je napsana srozumitelne a ma dobrou grafickou upravu. Obsahuje pouze minimalne
gramatickych chyb. Z vecneho hlediska prace obsahuje nektere nepfesnosti. Napf.:

• Deflnice na str. 23 je nekorektni - deflnice specifikuje vystupni hodnotu cele site (ale neni
jasne, co lo je) mislo vyslupni hodnoty skrytych ncuronu

• Na str. 12 autor pise, ze vstupni i vystupni neurony jsou najedne vrstve - neni jasne, zda se
jedna o spolecnou vrstvu nebo ne

• Ponekud nekonzistentni pouzivani prahu - napf. ve vztahu (4) na str. 13 prahy chybi, na str. 13
sc prahy uvazuji, avsak na str. 13 v zapisu yk = F[w,v](xk)se mluvi o jedinem prahu v cele
siti

• Na str. 15 (sedma fadka) neni vysvetlen horni index v symbolu AwJ

• Na str. 22 se pouziva pojem unarm kodovani, avsak pojcm je defmovan az pozdeji (navic i
samotna deflnice unarniho kodovani je dosti vagni)

Cela prace je psana dosti popularne naucnym stylem a neskodilo by pouzi'vat vice formalnich vyrazu.
Bohuzel jsem z pfedkladaneho texlu nepochopila, jak se exlrahuji vysledne formule (napf. formule na
str. 66). Zaverecna uloha z praxe je velice pekna, avsak uvitala bych podrobnejsi vysvetleni a
interpretaci ziskanych vysledku. Dalsi vytku Ize mit k citacim. V seznamu literalury jsou uvedeny
prace [32] a [36], na ktere neni v praci nikde odkaz. Navic v cele kapitole 4 neni jediny odkaz a tedy
mi neni jasne, zda popsane myslenky a tvrzeni jsou autorovy vlastni nebo byly odnekud pfevzaty.
Podobny problem jsem mela i u objcktivni chybove funkce na strane 35-36 (autorovo nebo pfevzato).
Take u odvozeni pravide! na strane 25-26 si nejsem jista, kdo je jejich autorem.

I pfes vyse uvedene nedostatky prace Lukase Civina splnuje naroky kladene na praci diplomovou, a
protoji doporucuji k obhajobc.
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