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Cíle předmětu
Znalosti: Teoretické základy pro studium vlastností a potenciálu modelů umělých neuronových sítí.
Schopnosti: Pokročilá schopnost analýzy vhodnosti a efektivity modelů umělých neuronových sítí 
pro praktické aplikace. Fundamentální základy pro rozšiřování teoretických poznatků umožňujících 
vyšší pochopení a rozvoj principů umělé inteligence. 

Stručná anotace předmětu

Přednáška je věnována pokročilým teoretickým základům výpočetního modelu umělých 
neuronových sítí, zevrubně jsou v ní odvozeny univerzální aproximační vlastnosti vrstvených sítí a 
odhady na velikost těchto sítí. Dále jsou v přednášce analyzovány statistické aspekty klasifikačních 
úloh řešených neuronovými sítěmi.  
Tato přednáška navazuje na přednášku „Neuronové sítě a jejich aplikace“ a je jejím rozšířením.
Předpokládá  se,  že  posluchač  této  přednášky  je  s  danou  problematikou  seznámen  minimálně  v
rozsahu zmíněné přednášky. Některá vybraná témata v této přednášce velmi úzce souvisí s obsahem
přednášky „Pravděpodobnostní modely učení“, která některá vybraná témata prezentuje v mnohem
širší a hlubší formě. Obsah přednášky NEUR2 lze shrnout v následujících bodech:

1. Přístup k umělým neuronovým sítím z hlediska teorie aproximace funkcí.
2. Přístup k umělým neuronovým sítím z hlediska teorie pravděpodobnosti. 
3. Analýza řešitelnosti vybraných úloh modely neuronových sítí.
4. Kvalitativní descriptory neuronových sítí (VC-dimenze, pseudodimenze, citlivostní dimenze). 
5. Teoretické základy učení neuronových sítí.
6. Vybrané pokročilé klasifikační aplikace umělých neuronových sítí.
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