
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

Posudek oponenta diplomové práce
Student: Hanzlíček Jiří, Bc.
Téma: Dynamická prezentace fotografií s využitím hloubkové mapy (id 21407)
Oponent: Brejcha Jan, Ing., UPGM FIT VUT

1. Náročnost zadání značně obtížné zadání
 Zadání je dle mého názoru velmi obtížné. Jedná se zadání, které předpokládá návrh nových algoritmů pro

automatický převod fotografie na videosekvenci, což je problém v aktivní fázi výzkumu. Problém má široké
možnosti uplatnění v multimediálním průmyslu a v případě nalezení dobrého řešení by bylo možné nově vzniklou
metodu prezentovat na mezinárodních konferencích zabývajících se počítačovou grafikou. 

2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání bylo splněno, autor se poctivě věnoval všem bodům zadání. Autor navrhnul několik způsobů, jak lze

k problému přistoupit a výběr implementovaného řešení logicky zdůvodnil. Zajímavou částí je zejména studium
a řešení problémů vzniklých při transformaci fotografie na 3D model s využitím hloubkové mapy. Výsledná
aplikace je funkční a je možné ji využít k převedení fotografie na průlet kolem rekonstruovaného 3D modelu
z fotografie a korespondující hloubkové mapy. 

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozsahu a obsahuje všechny potřebné části.
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Technická zpráva je strukturována logicky, jednotlivé kapitoly na sebe navazují a členění textu napomáhá ve

snadné orientaci v textu. 
5. Formální úprava technické zprávy 95 b. (A)
 Po jazykové a typografické stránce je práce zpracována velmi kvalitně. V práci jsem nenašel gramatické chyby,

ani překlepy. Autor práce zdatně pracuje se sazbou textu, který je díky dobré typografické úpravě snadno čitelný.
Rád bych vyzdvihl přehlednou prezentaci navrhovaných algoritmů pomocí pseudokódu. Pouze popisky pod
obrázky by mohly být v některých případech bohatší - v práci se snadněji orientuje, když je vysvětlení obrázku či
tabulky dostupné přímo u nich a není nutné je vyhledávat v textu. 

6. Práce s literaturou 70 b. (C)
 Práci s literaturou hodnotím spíše jako průměrnou. Autor práce vyhledal některé relevantní prameny. Práce tak

cituje několik kvalitních a relevantních vědeckých článků. Na druhou stranu, prezentovaná rešerše literatury by
mohla být hlubší. Autor se omezil jen na poměrně úzké spektrum existujících řešení. Vědeckých publikací v rámci
tohoto tématu však existuje více, např.:

[Hedman and Kopf 2018] Instant 3D Photography, 
[Oh et al. 2001] Image-Based Modeling and Photo Editing,
[Banerjee et al. 2014] 3D Object Manipulation in a Single Photograph using Stock 3D Models.

Autor dále cituje Wikipedii i v případech, kdy není problém dohledat kvalitnější zdroj v knižní podobě, viz [23].
7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Implementovaná aplikace je plně funkční a technické zpracování implementace je kvalitní. Autor poskytl několik

obrázků pro snadné otestování aplikace a její funkčnosti. Vzhledem k tomu, že se jedná o aplikaci umožňující
návazný výzkum, je zvolené uživatelské rozhraní vhodné a poměrně dobře použitelné za cenu nižší intuitivnosti.
Autor přiložil k diplomové práci také stručný návod, který ilustruje základní funkce. Rád bych vyzdvihl i fakt, že
díky práci autora byla objevena chyba v existujícím software pro automatickou syntézu textur Ebsynth.

8. Využitelnost výsledků
 Práce je implementačního charakteru, ovšem zahrnuje součásti, které bylo nutné dobře rozmyslet a navrhnout.

Práce navrhuje nové postupy pro vytváření animace z jediné statické fotografie a hloubkové mapy a studuje
způsoby, jakými lze vyplňovat části vizualizace, které v původní fotografii chybí. Práce tak tvoří velmi dobrý
základ pro případnou navazující výzkumnou činnost.

9. Otázky k obhajobě
 Pro vytvoření videa ze statické fotky je v implementované aplikaci třeba, aby uživatel poskytl několik

parametrů - počáteční a koncovou pozici kamery a nastavení vodítek pro syntézu textur textur pro
vyplňování oblastí, které v původním pohledu chybí. Bylo by možné celý proces automatizovat?
V práci navrhujete vyplnit chybějící oblasti v modelu automaticky generovanou texturou, která je nanášena
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na jednoduchou "záplatu". Bylo by možné chybějící oblasti v modelu místo "záplaty" doplnit i geometrickou
informací, např. odhadnout tvar chybějícího údolí?

10. Souhrnné hodnocení 87 b. velmi dobře (B)
 Práci hodnotím jako velmi zdařilou. Zadání práce patří k velmi obtížným, jelikož během její realizace bylo třeba

řešit problémy, které jsou předmětem aktuálního výzkumu. Text práce je čtivý a přehledný, potřebné aspekty
práce jsou popsány srozumitelně a zvolené postupy jsou náležitě zdůvodněny. Text práce by působil ještě lépe,
kdyby autor dokázal najít více relevantní literatury, oproti které by se mohl lépe vymezit. Implementovaná
aplikace je funkční, kód je psán přehledně a je logicky strukturován. Z těchto důvodů hodnotím práci stupněm B.

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 6. června 2019

 Brejcha Jan, Ing.
oponent
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