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Podle zadání bylo úkolem předložené diplomové práce navrhnout systém pro tvorbu 
formulářů použitelných v oblasti subjektivního testování kvality obrazu a zejména pro jejich 
následné vyhodnocení pomocí metod rozpoznání psaného textu OCR. Pan Petr Noghe ve 
své práci nejprve podává přehled metod předzpracování obrazu a OCR. Popsány jsou 
zejména základní metody, což je vzhledem k požadavkům na vyhodnocení jednoduchých 
formulářů opodstatnitelné. Teoretická část práce je zpracována přehledně za použití 
klasických učebnic a dalších odborných publikací, obsahuje však velké množství převzatých 
ilustrací. Diplomová práce by si jistě zasloužila obrazové podklady zpracované studentem a 
to i v teoretické části. 

V praktické části práce je popsáno softwarové vybavení pro návrh a následné vyhodnocení 
formulářů. Program je realizován s využitím grafického uživatelského rozhraní 
v programovém prostředí Matlab. Modul pro vytváření formulářů je poměrně intuitivní. 
Vzhledem k požadavkům zadání však postrádám šablony formulářů zohledňující specifika 
subjektivního testování kvality obrazu. Podle mého názoru je modul návrhu formulářů pro 
některé metody subjektivního hodnocení obtížně použitelný. Navržený systém bohužel 
neumožňuje statistické vyhodnocení výsledků, které je specifické právě pro metodiku 
subjektivního testování kvality obrazu. Toto vyhodnocení bude třeba provádět za použití 
externího nástroje. Úspěšnost klasifikace byla ověřena na velmi omezeném vzorku 
digitalizovaných formulářů. Robustnost navrženého systému lze posoudit jen obtížně. 
Statisticky významné výsledky by bylo možné předložit, pokud by byl testovací vzorek 
řádově větší. 

Text obsahuje jen malé množství překlepů a nevhodných formulací, např. „lépe čitelnější“, 
„nejideálnější“, „etanolů vs. etalonů“, „formuláře obsahovali vs. obsahovaly.“ Rovnice nejsou 
vysázeny příliš pečlivě a používají různé typy písma. V textu práce není sjednoceno použití 
desetinné čárky a tečky. Na str. 5 je definován výpočet prahu jako průměrná hodnota jasu na 
jeden pixel, což neodpovídá matematickému zápisu v rovnici 1.1. 

Závěrem mohu konstatovat, že diplomant splnil zadání pouze částečně. Ve své práci 
předložil přehled metod OCR a potřebných metod předzpracování obrazu. Navržené 



softwarové vybavení však není optimalizováno pro potřeby následného statistického 
vyhodnocení formulářů v oblasti subjektivního hodnocení kvality obrazu. Testování 
chybovosti navrženého softwaru nebylo podle mého názoru provedeno na statisticky 
významném vzorku testových formulářů. 

Otázky k obhajobě: 

1) Vysvětlete použitý způsob detekce mezery mezi slovy v psaném textu. 

2) Jaký vliv má podle Vás na úspěšnost detekce typ a barva použitého pera? 

3) Vyzkoušel jste ve Vašem systému navrhnout formulář pro subjektivní hodnocení 
kvality obrazu? Umožňuje modul pro návrh formuláře vložit všechny potřebné prvky? 

 

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě, hodnotím ji 70 body a odpovídajícím klasifikačním 
stupněm „C (dobře)“. 
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