
 

doc. Ing. Patrik KAMENCAY, PhD., Katedra multimédií a informačno-

komunikačných technológií, Fakulta elektrotechniky a informačných technológií, 
Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina  

 

OPONENTSKÝ POSUDOK NA DIZERTAČNÚ PRÁCU 

POSÚDENIE VHODNOSTI DIZERTAČNEJ PRÁCE - AKTUÁLNOSŤ A RELEVANTNOSŤ ZVOLENEJ TÉMY 

Predložená dizertačná práca sa zaoberá problematikou rozpoznávania osôb z nekvalitných 

(vzdialených) snímok za pomoci superrozlíšenia zo sekvencie snímok tvárí s nízkym rozlíšením 

využitím neurónových sietí. Pre tento účel bol vytvorený nový trénovací dataset. Tento prístup bol 

následne porovnaný s jednosnímkovými metódami. Podľa môjho názoru je téma danej práce veľmi 

aktuálna a to hlavne z dôvodu, že biometrickej identifikácii osôb pomocou tváre sa v súčasnosti venuje 

stále viac výskumných tímov. Z tohto hľadiska je výskum na poli optimalizácie metód pre potreby 

biometrickej identifikácie tváre vysoko aktuálny, dôležitý a potrebný, ako z vedeckého poznania, tak aj 

z praktického hľadiska a samotného pohľadu praxe. Z uvedeného vyplýva, že spracovaná téma 

predloženej práce ideálne zapadá do študijného programu Teleinformatika. 

Taktiež orientáciu doktoranda do danej oblasti a problematiky považujem za vysoko aktuálnu a 

priamo súvisiacu s modernými trendami pri aplikácii biometrickej identifikácie. 

ŠTRUKTÚRA PRÁCE, FORMÁLNA ÚROVEŇ A DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY 

Dizertačná práca má presnú štruktúru, ktorá zodpovedá požiadavkám kladeným na tento druh 

odbornej práce. Text má dobré členenie a grafiku na vysokej úrovni. Jednotlivé kapitoly a podkapitoly 

sú vnútorne previazané a tvoria zmysluplný celok. Pri čítaní textu čitateľa zaujme štruktúra textu ako aj 

konkrétne formulácie, vysvetlenia a v neposlednom rade i grafické znázornenia, ktoré vhodne dopĺňajú 

predkladaný text. Vyskytujúce sa gramatické i grafické chyby neuberajú na celkovej kvalite textu. 

Samotná dizertačná práca (v celkovom rozsahu 124 strán vrátane príloh) je rozdelená do piatich 

hlavných kapitol a to vrátane záveru práce. Úvodná časť predloženej práce predstavuje opis východísk 

vrátane zhodnotenia súčasného stavu riešenia danej problematiky s hlavnou fokusáciou na prehľad 

existujúcich metód v oblasti obrazového spracovania dát, strojového učenia a superrozlíšenia tváre zo 

sekvencie obrazových dát s nízkym rozlíšením. Druhá časť práce obsahuje definované ciele dizertačnej 

práce. Tretia a štvrtá časť predstavujú jadro práce, v rámci ktorej sa autor sústreďuje hlavne na popis 

navrhnutého riešenia a navrhnutého datasetu. Taktiež predstavuje overenie jednotlivých navrhnutých 

metód a zhodnotenie dosiahnutých experimentálnych výsledkov. Poslednú časť práce predstavuje záver 

práce, v rámci ktorého autor veľmi stručne popisuje a naznačuje ďalšie smery vývoja danej práce. Avšak 

podľa študijného poriadku pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia na VUT v Brne (článok 42) by mala 

dizertačná práca v rámci prvej kapitoly obsahovať prehľad súčasného stavu riešenia skúmanej 

problematiky, ktorá je predmetom dizertačnej práce (prehľad publikácií publikovaných na domácich 

a medzinárodných konferenciách a časopisoch). Druhá kapitola by mala obsahovať zadefinované tézy 
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(ciele) práce a ich podrobnejší popis. Popísaná metodika práce a metód skúmania v riešenej 

problematike by mala byť obsiahnutá v tretej kapitole. Posledná kapitola práce by mala obsahovať 

dosiahnuté výsledky práce s uvedením nových poznatkov, ich analýzu a ich význam pre realizáciu 

v praxi, alebo pre ďalší rozvoj odboru. Taktiež by mala obsahovať diskusiu k týmto dosiahnutým 

výsledkom. 

Práve z tohto dôvodu mi v rámci druhej kapitoly práce chýba podrobnejší popis stanovených cieľov 

práce. V práci mi taktiež chýba kapitola s názvom „Metodika práce a metódy skúmania“, v rámci ktorej 

by bol definovaný samotný popis metodiky predloženej práce a taktiež jednotlivých metód skúmania 

v riešenej problematike (rozpoznávanie objektov využitím tradičných metód strojového učenia - SVM, 

PCA, KNN, LBPH a využitím neurónových sietí). V závere práce mi chýba rozsiahlejšia diskusia 

k dosiahnutým výsledkom (výsledky dizertácie s uvedením nových poznatkov) a taktiež podrobnejší 

popis návrhov na ďalšie pokračovanie v rámci práce (konkrétne závery pre realizáciu v spoločenskej 

praxi a pre ďalší rozvoj vedy). 

Po formálnej stránke z hľadiska členenia, rozsahu a vyváženosti jednotlivých častí práce nemám 

pripomienky. Po jazykovej stránke, hlavne štylistickej a gramatickej je možné práci vytknúť istú mieru 

preklepov a niekedy nezmyselných slovných spojení, ktoré môžu pri prvom čítaní modifikovať výsledný 

obsah vety. Z hľadiska úrovne použitého odborného štýlu je práca na solídnej úrovni, avšak v určitých 

pasážach by som skôr viac očakával použitie trpného rodu a nie prvej osoby jednotného čísla. Takisto 

spôsob dokumentácie vrátane grafov, tabuliek, obrázkov a vzorcov a dodržania noriem považujem za 

dodržaný a na patričnej úrovni. 

SPLNENIE CIEĽOV DIZERTÁCIE 

Doktorandovi bol v rámci práce stanovený jeden hlavný cieľ práce a to vytvoriť metódy založené na 

umelej inteligencii pre potreby biometrickej identifikácie tváre, ktorý pokladám za dizertabilný. Hlavná 

pozornosť bola kladená na superrozlíšenie zo sekvencie obrázkov namiesto použitia iba jedného 

vstupného obrázku. Pre dosiahnutie tohto cieľa bolo riešenie práce rozdelené do piatich podcieľov, ktoré 

sú uvedené na str. 33 v rámci kapitoly 2 (v tlačenej forme práce). 

Na základe zhodnotenia výsledkov práce, ako aj na základe preštudovania niektorých publikovaných 

príspevkov autora citovaných v práci konštatujem, že výsledky uvedené v dizertačnej práci 

dokumentujú, že stanovený hlavný cieľ práce a jednotlivé podciele, tak ako boli formulované 

v kapitole 2, boli splnené. V tejto miere však mám pripomienku k samotnému obsahu týchto podcieľov. 

Tieto mi pripadajú pomerne úzko špecifikované a chýba mi v nich väčšia zvýraznenosť vedeckých 

cieľov a ich aplikačného využitia v praxi. Tento nedostatok by som navrhoval odstrániť ich 

podrobnejším popisom. 

PRÍNOS DIZERTAČNEJ PRÁCE 

Pôvodné výsledky práce doktorand zhrnul v samotnom závere práce na str. 93-94. Po ich 

preštudovaní som dospel k záveru, že medzi hlavné prínosy práce patrí: 

▪ vytvorenie systému pre biometrickú identifikáciu, ktorý bol vylepšený o superrozlíšenie 

z jednej snímky osoby, 

▪ navrhnutie metód pre superrozlíšenie tváre zo sekvencie snímok nízkeho rozlíšenia a to so 

zameraním na prevádzku v reálnom čase, 

▪ vytvorenie novej trénovacej a testovacej databázy obsahujúcej 17426 sekvencií tvárí nízkeho 

rozlíšenia za účelom overenia funkčnosti navrhnutých metód, 

▪ porovnanie metód na základe objektívnych metrík, ale aj pomocou ľudského hodnotenia, 

▪ vytvorenie online platformy za účelom celosvetového objektívneho porovnania dosiahnutých 

výsledkov s rôznymi výskumnými tímami. 



 

Na základe dosiahnutých výsledkov je možné konštatovať, že navrhnuté metódy prekonali 

výkonnosť jednosnímkových metód, ktoré sú v súčasnosti považované za najlepšie. Potvrdila sa tým 

hypotéza, že viacsnímkové metódy majú lepšiu schopnosť kvalitnejšie vytvoriť výstup ako 

jednosnímkové metódy. 

Konštatujem, že téma dizertačnej práce bola vhodne zvolená a má potenciál ďalšieho rozvoja vedy 

a výskumu v danej oblasti a taktiež v rozmachu praktických aplikácií a ich riešení. 

VEDECKÁ ÚROVEŇ PRÁCE 

Z teoretického hľadiska autor vypracoval slušný literárny prehľad o stave riešenej problematiky a 

použil vhodné zdroje informácií (165 relevantných zdrojov vrátane autocitácií, z ktorých je 

nadpolovičná väčšina z posledných piatich rokov z čoho vyplýva, že citovaná literatúra je aktuálna). 

Autor vhodne a v dostatočnom rozsahu citoval použité zdroje, čím preukázal dobrú orientáciu v danej 

problematike. Autor v práci uvádza 17 výsledkov vlastnej relevantnej publikačnej činnosti na domácich 

a zahraničných vedeckých konferenciách (13 publikácií) a časopisoch (dve impaktované publikácie 

(Q1/Q2), avšak v jednej z nich je podiel autora iba 5% a jednu neimpaktovanú publikácia). Taktiež 

napísal kapitolu v knihe „Big Data for Service Operations Management“, ktorá bola prijatá (23.11.2020) 

a čaká na publikovanie. Na svoje publikované práce má na WoS celkovo 13 citácií (8 citácií s vyradením 

autocitácií). V databáze SCOPUS má doktorand na svoje publikované práce 22 citácií (12 citácií 

s vyradením autocitácií). Dosiahnutý H-index v databázach WoS respektíve Scopus má 3. Veľmi kladne 

hodnotím vytvorený prototyp pre monitorovanie hľadaných osôb v reálnom čase a spoluúčasť na riešení 

5 projektov a to v období od 2016-2020. Taktiež kladne hodnotím absolvovanie dvoch vyžiadaných 

prednášok (Čína, Kanada), ERASMUS pobytu (Bulharsko, Turecko) a stáže v Kanade. 

Konštatujem, že dizertačná práca je spracovaná s využitím štandardných metód vedeckej práce. 

Výsledky práce vrátane vytvoreného datasetu boli publikované v impaktovanom časopise (Applied 

Sciences) s Q2 a IF: 2,474. Publikačnú aktivitu doktoranda považujem za dostatočnú pre udelenie 

doktorského titulu, avšak odporúčam zvýšiť publikačnú aktivitu v impaktovaných časopisoch. 

PRIPOMIENKY K DIZERTAČNEJ PRÁCI 

K predloženej dizertačnej práci mám nasledovné pripomienky: 

▪ Občasné gramatické, syntaktické a formátovacie chyby. V práci sa nachádza viacero preklepov 

a viet koncipovaných príliš zložito - nedávajúcich zmysel (nesprávne skloňovanie slova 

snímka). Nesedí číslovanie strán v elektronickej a tlačenej podobe práce. Neodkazovanie sa na 

pôvodné zdroje. 

▪ Súčasný stav by mohol obsahovať podrobnejšie delenie metód pre určovanie podobnosti 

objektov na základe obrazovej informácie. 

▪ Pri opise niektorých postupov najmä v kapitolách 3 a 4 by bolo vhodné použiť vyššiu mieru 

formalizmu (napr. vývojový diagram) oproti použitým slovným opisom postupu. 

▪ Pri obrázku 1.1 na str. 19 chýba odkaz na použitú literatúru. Je tento obrázok Váš, alebo je 

prevzatý z inej literatúry? 

▪ Na záver mi v práci chýba záverečné zhodnotenie dosiahnutých výsledkov. Záverečná kapitola 

by mala obsahovať kritické zhodnotenie dosiahnutých experimentálnych výsledkov a následné 

naznačenie smerov ďalšieho vývoja. 

OTÁZKY NA AUTORA DIZERTAČNEJ PRÁCE (NÁMETY DO DISKUSIE) 

1) Opíšte spoločné črty a rozdiely strojového rozpoznávania tváre v porovnaní s rozpoznávaním 

človekom (ľudským vizuálnym systémom)? 



 

2) V práci spomínate výraz presnosť. V anglickej terminológii sa stretávame s ekvivalentami 

„accuracy“ a „precision“, ktoré však majú odlišný význam. Ako by ste čo najjednoduchšie 

vysvetlili rozdiel medzi nimi? 

3) Ako sa autor pozerá na využitie paralelných, GPGPU a cloudových výpočtových technológií 

pre zníženie najmä časových a kvantitatívnych nárokov? Bolo by možné tieto technológie 

využiť v rámci danej práce? 

4) Aké metódy pre rozpoznávanie obrazového obsahu budú podľa Vášho názoru najpoužívanejšie 

v blízkej budúcnosti a prečo? Aký je Váš názor na „hackovanie“ systémov na detekciu tváre? 

5) Aký je rozdiel medzi strojovým učením a umelou inteligenciou? 

6) Vysvetlite v čom vidíte hlavné výhody, respektíve nevýhody Vášho navrhnutého riešenia 

v porovnaní s inými bežne dostupnými komerčnými riešeniami? Aká je robustnosť Vášho 

navrhovaného systému? 

7) Do akej miery plánuje autor využiť výsledky svojej práce v praxi ako aj pre prospech 

pracoviska? V akom smere vidíte uplatnenie Vašich dosiahnutých výsledkov v praxi? 

CELKOVÉ ZHODNOTENIE PRÁCE 

Predložená dizertačná práca je výsledkom dlhodobej a systematickej práce doktoranda. Jazyk práce 

je slovenský, výrazové prostriedky a témotvorné pojmy zodpovedajú odbornej úrovni a zvýrazňujú jej 

vedecký obsah. Jazyk a citovaná literatúra dizertácie zvýrazňuje objektívny prístup a prezentuje snahu 

jej autora o nestranné vedecké stanovisko. 

Z hľadiska samotnej práce a posúdenia použitých metód konštatujem, že autor použil vhodné metódy 

a aj v dostatočnej miere zdôvodnil ich použitie. V tomto zmysle je samozrejme použiteľných viacero 

postupov, kde by som najmä vytkol nedostatočný opis použitých prostriedkov najmä po technickej 

stránke (napr. chýba podrobnejší popis použitého HW a SW prostriedkov, ...). Ďalej konštatujem, že 

práca obsahuje výsledky vlastnej tvorivej (odbornej) činnosti autora vrátane hodnotných praktických a 

implementačných výsledkov. Takisto spracovanie a interpretovanie výsledkov autorom považujem za 

správne a v postačujúcom rozsahu. Taktiež môžem konštatovať, že autor splnil všetky požiadavky 

kladené na vedeckú stránku práce. To potvrdzuje nielen kvalita predkladanej práce, ale aj publikačná 

činnosť autora. Na záver v zmysle požiadaviek kladených na doktoranda konštatujem, že: 

▪ téma dizertačnej práce odpovedá oboru dizertácie a spĺňa požiadavky kladené na tento typ 

práce, 

▪ práca je z hľadiska súčasného stavu vedného oboru aktuálna, 

▪ jadro dizertačnej práce bolo publikované na dostatočnej vedeckej úrovni, 

▪ samotná forma práce preukazuje dostatočné didaktické schopnosti autora. 

ZÁVER 

Dizertačná práca Ing. Martina RAJNOHU prináša nové poznatky do oblasti obrazového spracovania 

dát, strojového učenia a superrozlíšenia tváre pre potreby biometrickej identifikácie tváre. Autor touto 

prácou spolu aj s ňou spojenými publikáciami dokázal schopnosť samostatne vedecky pracovať, 

prinášať nové poznatky a podľa môjho názoru predložená dizertačná práca ako celok spĺňa podmienky 

stanovené v § 47 odst. 4*) zákona č. 111/1998 zb. o vysokých školách. Na základe týchto skutočností 

preto ODPORÚČAM dizertačnú prácu Ing. Martina RAJNOHU prijať k obhajobe a po úspešnej 

obhajobe mu udeliť akademicko-vedecký titul „Philosophiae Doctor“ – PhD. 

 

V Žiline 22. 01. 2021 

       ……………

 doc. Ing. Patrik Kamencay, PhD. 




