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Text posudku:     

Modely tzv. hlubokých neuronových sítí se staly významným impulsem pro rozvoj umělé 
inteligence. Architekturu konvolučních neuronových sítí inspiroval objev příznakových map, 
které slouží v biologických vizuálních systémech k detekci lokálních příznaků na nižších 
úrovních, resp. k jejich kombinaci na úrovních vyšších. Smyslem DBN-sítí (Deep Belief 
Networks) pak je snaha uchovat interní reprezentaci vzorků použitých při učení sítě ve formě 
atraktorů jednotlivých RBM-modulů (Restricted Boltzmann Machine). Další varianty 
hlubokých neuronových sítí umožňují zpracovávat dynamická data, mapovat vzájemnou 
podobnost předkládaných vzorků a dokonce i generovat vzorky nové na základě uživatelem 
preferovaných vlastností. Práce Bc. Moniky Švaralové je věnovaná právě této mimořádně 
aktuální a navíc zajímavé problematice.  
 

Těžiště práce spočívá v návrhu a implementaci strategií úspěšných pro generování 
originálních outfitů (~ elegantních kombinací vhodných kusů oblečení a módních doplňků). 
Pro sběr a ohodnocení atraktivity vzorových outfitů vytvořila slečna Švaralová vlastní webové 
stránky. Získaná data pak použila pro učení hlubokých neuronových sítí a evaluaci 
dosažených výsledků. Implementované generativní modely zahrnují klastrovací techniky 
(klasické techniky i ty novější, např. t-SNE embedding) i modely hlubokých neuronových sítí 
typu RBM a DBN-sítí. Genetické algoritmy použité rovněž pro generování nových outfitů 
využívaly jako cílovou funkci konvoluční neuronové sítě doučované na základě osobních 
preferencí uživatelek. Zejména nový model násobné konvoluční sítě, která dokáže 
kombinovat výstupy jednotlivých konvolučních sítí specifických pro příslušný typ oblečení 
(boty, šaty, sukně, kalhoty apod.), pak byl schopen generovat  atraktivní outfity. Celkově 
práci hodnotím jako velmi zdařilou, a to i v mezinárodním srovnání.  
 

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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