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1. Assignment complexity more demanding assignment
 Téma práce vyžaduje pochopení složitějších metod strojového učení a seznámení se s pokročilými nástroji.
2. Completeness of assignment requirements assignment fulfilled
 
3. Length of technical report in usual extent
 
4. Presentation level of technical report 94 p. (A)
 Struktura práce, která klade důraz na vysvětlení použitého optimalizačního algoritmu a na výsledky experimentů

je vhodná a všechny uváděné informace jsou relevantní. Text příjemně navazuje a zbytečně neopakuje
informace. Práce je dobře pochopitelná.

5. Formal aspects of technical report 88 p. (B)
 Oceňuji, že text práce je napsán v Angličtině, jejíž úroveň je dobrá. Typografická stránka práce je adekvátní.
6. Literature usage 85 p. (B)
 Práce odkazuje na 18 náročných a kvalitních zdrojů, které jsou relevantní a dobře pokrývají řešené téma. Text na

uvedené zdroje většinou odkazuje vhodně a práce dobře využívá dřívějších poznatků. Odkazování by ale mělo
být důslednější. Hlavně zdroj [16] je v textu často odkazován jen jako "Wiesler et al." (nebo obdobně) bez
explicitního určení konkrétní práce. Obrázek 4.1 je pravděpodobně převzatý bez uvedení zdroje. U citace v 3.5
by měl být explicitně uveden zdroj, i když je z kontextu jasný. Některá tvrzení jsou uvedena bez zdrojů (například
4.2.2 "This would generally lead to overfitting ....", 4.3 "When the biases are initially set this low, ..."). 

7. Implementation results 83 p. (B)
 Jak je napsáno v textu práce, student upravil existující Python skripty, které jsou určené pro experimenty s

neuronovými sítěmi. Tento postup je adekvátní vzhledem k zaměření práce. Student by ale měl explicitně
poskytnout informace o autorství konkrétních částí zdrojových kódů. Vytvořené skripty jsou zajisté funkční a
dobře uzpůsobené pro řešenou úlohu, ale z hlediska rozšiřitelnosti, modularity a čitelnosti jsou někdy až
nevhodné.  Například parametry metod i cesty k datům jsou vloženy přímo ve zdrojovém kódu a hlavní skript
step2_train_nn.py je monolitický celek bez rozdělení do funkcí, ve kterém je téměř nemožné se vyznat.

8. Utilizability of results
 Cílem práce bylo ve zpracování řeči experimentálně vyhodnotit vlastnosti dříve publikovaného algoritmu.

Provedené experimenty jsou rozsáhlejší a poskytují zajímavé informace. 
9. Questions for defence
 Má smysl vyhodnocovat generalizaci (validační chybu) při porovnávání různých optimalizačních

algoritmů? Chovají se modely trénované pomocí mean normalized SGD odlišně v nějakém ohledu, který
by měl mít vliv na generalizaci?
V 4.2.3 píšete, že průměrné hodnoty aktivací neuronů s tanh aktivačními funkcemi jsou pravděpodobně
blízké nule. Můžete toto tvrzení ověřit?
Jak si vysvětlujete, že bottleneck sítě se sigmoidami se trénují hůře než sítě s tanh? Pozoroval jste nějaký
rozdíl (například v hodnotách gradientů), který by tento rozdíl vysvětlil? 

10. Total assessment 90 p. excellent (A)
 Student zpracoval zajímavé a náročnější téma a provedl množství experimentů, které poskytují užitečné

informace. Text práce je celkově kvalitní s menšími nedostatky v práci se zdroji. Student prokázal, že je schopný
zodpovědně přistupovat k složitějším problémům a pomocí experimentů získat odpovědi na zajímavé otázky. Do
budoucna bych doporučil, aby věnoval větší péči vytvářeným nástrojům pro experimenty, což určitě ocení lidé,
kteří budou jeho kódy číst. Často tak i ušetří čas při hledání chyb a při budoucích úpravách.
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