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Text posudku

Studentka se ve své diplomové práci zabývá složitým praktickým problémem předpovídání prodejů

v obchodech. Práce je unikátní mimo jiné tím, že se podařilo získat detailní data o prodejích

výrobků na úrovní jednotlivých dnů a obchodů. Studentka zkoumá problém předpovídání z hlediska

vhodnosti jednotlivých modelů se zaměřením na modely založené na hlubokých neuronových sítích.

Práce kromě úvodu a závěru obsahuje šest kapitol. V první kapitole studentka popisuje jed-

notlivé modely neuronových sítí, které později využívá. Ve druhé kapitole se naopak zaměřuje na

popis metod používaných pro předpovídání časových řad obecně a na možnosti, jak tyto metody

navzájem porovnávat. Obě tyto kapitoly považuji za zdařilé, obsahují vhodné množství detailů

a jednotlivé metody jsou vysvětleny srozumitelně tak, aby i čtenář, který nemá hluboké znalosti

neuronových sítí byl schopen sledovat zbytek práce.

Třetí kapitola rozebírá existující práci týkající se předpovídání časových řad a především potom

prodejů. Kapitola je sice krátká, na druhou stranu, prací, které by se zabývaly přímo předpovídá-

ním prodejů, je málo, neboť je těžké získat data, která si jednotlivé obchody chrání.

Velká část čtvrté kapitoly je věnována popisu použitých dat a jejich analýze a vizualizaci. Stu-

dentka používá data ze svou různých zdrojů. Jedním z nich je Kaggle soutěž vypsaná společností

Rossmann, kde jsou dostupná agregovaná data prodejů jednotlivých prodejen, druhá data byla

poskytnuta společností Logio, ta jsou mnohem detailnější a obsahují i informace o prodejích jed-

notlivých výrobků. Tato data jsou považována za hlavní a většina experimentů je prováděna právě

na nich. Analýza dat je provedena velmi pěkně a ukazuje zajímavé souvislosti, které se v datech

vyskytují (např. prodeje podle dnů v týdnu, které poskytují motivaci pro předzpracování dat, nebo

autokorelace časových řad).

Pátá kapitola potom obsahuje všechny experimenty. Studentka zkoumá jak možnosti předzpra-

cování dat (a navrhuje dvě vlastní metody pro předzpracování speciálně navržené pro předpoví-

dání prodejů) tak i různé architektury neuronových sítí (v tomto případě studentka navrhla jednu

vlastní). Celkově studentka otestovala téměř 200 různých kombinací předzpracování a modelů. Je

jasné, že není možné v práci detailně komentovat výsledky všech vyzkoušených modelů, studentka

uvádí tedy jen shrnutí výsledků. Napřed srovnává jednotlivé metody předzpracování v kombinaci s

různými neuronovými sítěmi a až následně i kombinace předzpracování a sítí. Ukazuje se, že právě
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metody předzpracování navržené studentkou dávají dobré výsledky. Nechybí ani srovnání s klasic-

kými metodami předpovídání a náhodnými lesy. Velmi zajímavá je analýza podobnosti předpovědí

jednotlivých modelů, která ukazuje, že předpovědi závisí spíš na zvoleném předzpracování než na

modelu. Zpracování experimentů v práci považuji za velmi povedené. Díky vhodnému agregování

výsledků není čtenář zahlcen nezajímavými daty a může se soustředit na důležité výsledky. Jediná

menší výtka, kterou k této části mám, je že by mohly být častěji uvedeny konkrétní parametry

popsaných modelů. Na druhou stranu je ale pravda, že možnosti použití těchto parametrů jsou

omezené, neboť data od společnosti Logio stejně nemohou být zveřejněna a na jiných datech je

potřeba ladění parametrů provést znovu.

V šesté kapitole studentka navrhuje několik vylepšení, z nichž některé rovnou zkouší. Ukazuje

se například, že vytvoření ensemblu jednotlivých metod vede k dalšímu vylepšení výsledků. V

závěru potom studentka opět stručně shrnuje výsledky a dává doporučení pro praktické použití

neuronových sítí pro předpovídání prodejů.

Celkově práci považuji za zdařilou, studentce se podařilo najít metody pro předpovídání pro-

dejů, které dávají lepší výsledky než tradiční metody a tím se jí podařilo pokročit v řešení složitého

problému. Věřím, že výsledky práce mohou mít i významné praktické dopady.

Doporučení k obhajobě

Z výše uvedených důvodů práci doporučuji k obhajobě.

Soutěž studentských prací

Vynikající práce vhodná soutěže studentských prací: NE.

V Praze dne 22. srpna 2016
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