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Vlastní text (sem prosím napište text posudku, délka textu posudku není omezena): 
 

Práce Natálie Tyrpákové se zabývá problematikou hlubokých neuronových sítí a jejich využití pro předpovídání 
prodejů. Řešená problematika je vysoce aktuální, především v kontextu rychle se rozvíjejících oblastí dobývání 
znalostí a obchodních analýz (business analytics). Správný odhad množství prodaných výrobků má totiž významný 
podíl na snižování celkových nákladů v rámci skladového hospodářství a dodavatelsko-odběratelských vztahů. 
K analýze a predikci tohoto typu časových řad je možné použít jak metody založené na klasickém statistickém 
přístupu, tak také moderní algoritmy strojového učení. 

 

Standardní statistické techniky, bohužel, nejsou vždy schopné detekovat a využít všechny vlastnosti podstatné pro 

predikci dané časové řady. V případě algoritmů známých ze strojového učení je naproti tomu nesmírně obtížné 
složitější model správně naučit a extrahované znalosti adekvátně interpretovat. Cílem předkládané diplomové práce 
proto bylo otestovat možnosti použití hlubokých neuronových sítí pro předpovídání prodejů a zároveň je porovnat s 
jinými používanými technikami. Na základě vzájemného porovnání jednotlivých modelů a technik pak měla 
studentka navrhnout vhodné postupy pro řešení praktických úloh z této oblasti.  

 

Těžiště práce tedy spočívá v popisu, analýze a vzájemném porovnání výše zmiňovaných modelů hlubokých 
neuronových sítí na různých sadách dat a s různým předzpracováním. K testování použila studentka 3 typy dat – 
volně dostupnou datovou sadu poskytnutou společností Rossmann a data poskytnutá společností Logio, která 
ovšem není možné zveřejnit. Z dat poskytnutých společností Logio studentka vytvořila 2 množiny – menší, která 
byla použita zejména pro volbu vhodných modelů, a plnou množinu vzorků, k jejímuž zpracování byly použity 
architektury s nejlepšími výsledky na menší množině dat. Analýza experimentálně získaných výsledků je značně 
rozsáhlá a pečlivě vysvětlená. Za zdařilý přínos práce pak považuji i identifikaci významných příznaků na vstupu 
sítě a vytipování technik relevantních pro předzpracování vstupních dat. Poměrně podstatný nedostatek práce 
ovšem vidím ve velice omezených možnostech zopakovat provedené experimenty a ověřit naměřené výsledky. 

 

Práce sama je napsaná poměrně dobrou angličtinou a má hezkou grafickou úpravu. Podrobná diskuze dosažených 

výsledků i seznam 80 použitých zdrojů dokládají dobrou orientaci autorky v řešené problematice, citované položky 
by ale bylo vhodnější řadit lexikograficky a odkazy uvádět v adekvátním tvaru (včetně stránek, zdrojových publikací 
apod. – viz např. publikace  [10], [21-24] aj.). Občas se v práci vyskytují drobné nepřesnosti ať už formálního 
anebo věcného charakteru, mj. překlepy (ve vztahu pro odvození adaptačních pravidel na str. 9 dole), zkratky 
s jiným významem (i.e. - tj. (id est) na str. 6 a 12, opačné popisky u grafu 4.11 na str. 45, nepřesný popis funkce 
MLP na str. 6, zavádějící vyjádření na str. 11 dole, chybějící specifikace funkcí g a h na str. 14.  

 

I přes výše uvedené nedostatky, které by však uchazečka jistě byla schopna odstranit, předkládaná práce splňuje 
svůj původní cíl. Diplomantka pronikla dostatečně hluboko do problematiky umělých neuronových sítí a jejich 
využití při dobývání znalostí. Posluchačka přitom prokázala schopnost samostatně řešit i poměrně náročné úlohy z 
oblasti predikce časových řad. Vlastní výsledky a zkušenosti dokázala objektivně vyhodnotit. 

 
 

 

 

Doporučení k obhajobě: 
 

Z výše uvedených důvodů práci  doporučuji k obhajobě.  

 
 

Vynikající práce vhodná pro soutěž studentských prací 

 

ANO  [  ] 

 
 

Seznam soutěží studentských prací, viz http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/prace/ 
 

Pokud jste výše zaškrtli ANO, zdůvodněte prosím svůj návrh, případně uveďte konkrétní soutěž, pro kterou  

je práce vhodná (rámeček lze nechat prázdný, pokud za dostatečné zdůvodnění považujete text posudku): 
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** do SISu vkládejte formulář nepodepsaný (ve formátu PDF), podpis je potřeba doplnit až na vytištěný posudek. 
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