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Text posudku:     

Práce Ondřeje Švece se zabývá využitím evolučních algoritmů pro učení metrik z dat a 

redukci dimenze. Jde o velmi důležitou a v současnosti studovanou oblast strojového učení, 

která má přímé využití v oblastech efektivního předzpracování a vizualizace 

mnohorozměrných dat.  

 

Struktura předkládané práce je následující. V první kapitole autor uvádí kontext a motivaci 

svého výzkumu z hlediska formálního i potenciálních aplikací. Druhá kapitola popisuje 

existující metody pro učení metrik z dat a také metody redukce dimenze a vizualizace, které 

slouží jako východisko pro návrh původních autorových algoritmů a s nimiž jsou také vlastní 

výsledky srovnány v experimentální části práce. Třetí kapitola popisuje autorův přístup 

kombinující algoritmus evolučních strategií adaptujících kovarianční matici (CMA-ES) s 

klasifikátorem k nejbližších sousedů (k-NN). Zevrubná čtvrtá kapitola srovnává efektivitu 

navrženého algoritmu s existujícími přístupy na řadě datových souborů. Závěr práce tvoří 

shrnutí a nástin směrů možného pokračování výzkumu. 

 

Za hlavní přínosy práce považuji: 

• Obsáhlou rešeršní část shrnující aktuální přístupy k učení metrik z dat, redukci 

dimenze dat a vizualizaci. Autor jasně a přehledně zpracoval existující metody s důrazem na 

nové a úspěšné algoritmy. 

• Vlastní přístup k řešení problému, který definuje úlohu modulárně a umožňuje měnit 

komponenty svého řešení. Autor zvolil algoritmus evolučních strategií adaptujících 

kovarianční matici pracující s účelovou funkcí založenou na efektivitě klasifikátoru k-NN. 

Jedinci CMA-ES reprezentují adaptovanou metriku, která je opět realizována různými 

mechanismy – od vektoru reprezentujícího diagonální matici metriky, po plnou reprezentaci 

Mahalanobisovy metriky maticí, až po použití nelineárních transformací realizovaných 

různými typy dopředných neuronových sítí včetně hlubokých a mělkých architektur 

perceptronového typu s různými přechodovými funkcemi. V experimentální části pak autor 

prokázal, že tento přístup je lepší nebo srovnatelný s jinými metodami a je dobře škálovatelný 

a použitelný i na relativně velkých datech. 

• Experimentální část je velmi rozsáhlá a skvěle zpracovaná. Postupně autor v 

experimentech ukazuje efektivitu svého přístupu ve srovnání s existujícími metodami. Dále se 

věnuje časové efektivitě všech algoritmů v závislosti na velikosti dat i velikosti vstupní 

dimenze problému. Všechny experimenty jsou dobře statisticky zpracovány, a závislost na 

případných hyper-parametrech je řešena zevrubným prohledáním jejich prostoru. Zvláště u 

experimentů s vizualizací jsou velmi vypovídající i výsledné ilustrační grafy. 

 



2 / 2 

Mezi poznámky a otázky k obhajobě bych zařadil: 

• V jinak dobře zpracované úvodní části mi přišlo trochu matoucí pro nepřipraveného 

čtenáře použití některých pojmů před jejich formálním zavedením, zvláště proto, že některé 

argumenty pracují s vlastnostmi těchto pojmů (např. Mahalanobisova vzdálenost a velikost 

její reprezentace). Práce je psána dobrou angličtinou a velmi srozumitelně, přesto se autor 

nevyhnul občasným nejasnostem (traction, pravděpodobně místo attraction, na str. 4 a 14, 

program, asi místo problem, na str. 12 a 15).  

• Vyplývá z výsledků, hlavně v části experimentů o vizualizaci, že mělké sítě jsou pro 

tyto problémy vhodnější než hluboké? Jaké mohou být příčiny?  

 

Závěrem konstatuji, že jde o velmi kvalitní práci, která přináší zajímavé nové výsledky, a 

proto ji doporučuji k obhajobě. 

 

 

 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

Práci nenavrhuji na zvláštní ocenění.     

Pokud práci navrhujete na zvláštní ocenění (cena děkana apod.), prosím uveďte zde stručné 

zdůvodnění (vzniklé publikace, významnost tématu, inovativnost práce apod.). 
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