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HODNOCENÍ PRÁCE Z JAZYKOVÉHO HLEDISKA  

 

Introductory Comments: Mr. Rychlý’s thesis is about the basics of image processing, 

parallelization and algorithms and how parallelization affects the speed of computing. My 

comments are given below. 

 

Grammar: 

Though there have been improvements in those chapters which I had previously read, chapter 

4 and additional material and changes to previous chapters were unread by this lecturer before 

the final submission of this paper. Errors made include: 

- the wrong usage of articles in some places 

- an awkwardly worded first sentence in the Introduction 

- errors in grammar can be found on some pages 

- typos and spelling mistakes are too frequent (e.g. algorithm on p. 23) 

- there are non-sentences, colloquialisms, misuse of etc. and the overuse of “also” and 

“that” when “too” and “which” could have been used in their place, respectively 

- the frequent use of very long paragraphs in chapter 4 which should have been made 

into at least two paragraphs  (see Style)  

Style: 

Mr. Rychlý usage of overlong paragraphs in chapter 4 makes it difficult to read. In addition, 

his paragraphs are not indented which sometimes makes two paragraphs look like one. 

Moreover, the author did not use italics or quotation marks in such paragraphs and this makes 

it harder to understand his work. 

 

Contents: 

The contents of this paper include all the requirements of a thesis. Figures, illustrations and 

tables are well presented and the bibliography is done correctly. 

 

Final Mark: 76/C 

Ivo’s Rychlý’s thesis is well researched, but the errors mentioned above make it impossible to 

give him a higher mark than Good. 

 

  

 

Kenneth Froehling, M.A. 

 



 

HODNOCENÍ PRÁCE Z ODBORNÉHO HLEDISKA 

 

Zadáním bakalářské práce byla rešerše v oblasti paralelizace algoritmů pro zpracování obrazů. 

Rešerše měla ukázat pozitivní i negativní vlastnosti paralelizace a to hlavně z hlediska zrychlení 

výpočtů. Rešerší se student zabývá v kapitole 4, přičemž dohromady bylo zpracováno celkem 

7 zdrojů, které byly z hlediska cílů bakalářské práce zbytečně detailně rozebrány. Paralelizace 

algoritmů a jejich distribuce do grafických karet je velmi populární oblast a dalo by se tedy 

očekávat zpracování mnohem více konferenčních příspěvků nebo časopiseckých článků se 

stručnějším popisem řešeného problému a publikovaných výsledků. Literární rešerši tedy 

považuji za ne zcela povedenou. Délkou se bakalářské práce pohybuje na spodní hranici. Práce 

má formální nedostatky, např. chybně psané jednotky (Mhz), nepopsané osy v grafu na obr. 1, 

popis významu barevné škály v obr. 2, u obr. 7 chybí zdrojová literatura. Z odborného hlediska 

mám také několik připomínek a to např. pochybnost o významu kapitoly 3 Algorithms; na obr. 3 

je uvedeno blokové schéma, které má popisovat řetězec zpracování obrazů, přitom celé 

zpracování obrazů je reprezentované pouze jedním blokem v celém schématu; větu „Signal is 

represented by 2D or 3D graph.“ v kapitole 1 považuji na nesmysl, stejně tak větu následující. 

Podobně text na straně 10 s výčtem technik zpracování obrazů nedává smysl – „morphological 

gradient“ přece není technika, ale výsledek operace, stejně tak filtry typu horní a dolní propust 

nejsou technikami, ale nástroji pro filtraci signálu/obrazu. Dále bych vytknul chybějící 

komentáře u zdrojových kódů uvedených v programu, nedostatečně zpracovanou 

experimentální část, která by mohla být obohacena např. porovnáním efektivity 

paralelizovaných algoritmů v závislosti na rozlišení obrazu, velikosti masky mediánového filtru 

a dalších parametrech. Čemu zcela nerozumím, je zmínka o „not ideal size“ velikosti masky 

filtru v titulku obr. 10. Nestandardně dlouhý posudek vedoucího práce odpovídá skutečnosti, 

že během semestru jsem neměl příliš možnost se k práci vyjádřit vzhledem k méně často 

vyžadovaným konzultacím ze strany studenta Rychlého. Celkově po odborné a formální stránce 

hodnotím práci jako dostatečnou a navrhuji hodnocení D/60 bodů. 

 

 

Ing. Jan Mikulka, Ph.D. 

 


