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Posudek oponenta na bakalářskou práci 
Mapování obecných závislostí pomocí neuronových sítí 

  Studentky Oksany Maryshchyn 
 

 
Bakalářská práce se zabývá použitím strojového učení, konkrétně neuronovými sítěmi, pro 
rozpoznávání obecných závislostí obsažených v defektoskopických datech. Ve fokusu jsou i nelineární 
závislosti, které běžně není jednoduché získat pomocí statistických korelačních závislostí, např. 
Pearsonova korelačního koeficientu. 
 
K práci mám následující výhrady: 
Práce obsahuje mnoho a mnoho chybějících háčků, čárek, kroužků, překlepů, a jiných zbytečných 
chyb (např. ve vzorcích (1.14) a (1.15) jsou uvnitř nesmyslné tečky). Chyby se vyskytují počínaje 
Úvodem, Označením,… Závěrem konče, což je zřejmě způsobeno jazykovými dovednostmi studentky. 

- Zmatek na Obr2 v označení prahu b/b_1; pod Obr2 měla být správně váha w_n+1. 
- Ve vzorcích (1.2)-(1.7) chybí čárka a/nebo tečka, totéž v polovině i všech ostatních vztahů. 
- Definice ‚sigmoidy‘ na str11 vyžaduje ještě připojit podmínku „neklesavosti“ funkce sigma. 
- Str 12 - Symbol C(I_n) nebyl řádně zaveden; Str 14 – rozměr 1xP za vzorcem (1.8) je nejasný. 
- Str 17 - autorka píše, že ‚hodnota r určuje míru lineární závislosti‘, to však obecně neplatí. 
- Str 18 – zde by bývalo vhodné uvést alespoň základní statistické vlastnosti Histogramů. 
- Str 19 – v textu uvedený interval (-5,5) neodpovídá realitě na obr7b, Obr8b;  

počet binů je zde označen jednak n, ale též n_1, avšak na str20 už je používáno N. 
- Str 21 – zde se píše o volbě počtu binů jako „odmocnina z počtu dat“, ale optimální volba 

z pohledu IMSE by měla být třetí odmocninou, viz Silverman (1986). 
- (2.11) – ozn. \nu^2(X) nebylo zavedeno; Str23 – co se myslí „nižší hodnotou učící chyby“? 

Otázky k obhajobě: 
1) Obr 11 – jednotlivé míry závislostí dosahují velmi různých výsledků, jak si to vysvětlujete? 

Obr14 – Neuronová metoda není v souladu s Brownovým a Pearsonovým koeficientem, 
trefuje se tzv. ‚vedle‘. Co to může způsobovat? Nedostatek trénovacích dat (pouze 24)? 

2) Obr 15 je nesrozumitelný – Co znamená? Co je učící chyba? DATA1 v grafu učící chyby? 
3) Na str29 autorka píše, že „NN míra přináší novou informaci o možných souvislostech mezi 

daty“, avšak je nutno přiznat, že tato míra zase naopak některé závislosti neodhalí. Tvrzení 
v Závěru, že „NN síť ve většině případů správně přiřazovala vyšší citlivostní koeficienty 
známým závislostem“ se nezdá příliš pravdivé vzhledem k tabulkám v Obr11. Vysvětlení? 

 
Zadané úkoly ze zadání BP však byly splněny, proběhla řádná aplikace a implementace probíraných 
metod, použité metody byly popsány a ilustrovány, nakonec odzkoušeny na generovaných i reálných 
datech. Někde jsou výsledky uspokojivé, jinde je vidět jejich mírná rozeklanost a nevyrovnanost, ale 
v globálu se ukazuje, že tyto metody rámcově nějak fungují a mohou sloužit jako alternativní nástroj 
pro odhalování přítomnosti složitějších typů závislostí v obecných datových strukturách. Je s 
podivem, že půl rok navíc nepomohl k opravení mnoha textových a formulačních chyb. Tuto 
bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení známkou „D – uspokojivě“. 
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