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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Pro řešení práce bylo nutné nastudovat pokročilé metody komprese obrazu založené na vlnkové, konturletové a

shearletové transformaci.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí, teoretická část zprávy a část věnovaná vlastní práci jsou z

pohledu rozsahu vyvážené.
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Práce je vhodně strukturovaná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, obsah technické zprávy je podán

srozumitelně.
5. Formální úprava technické zprávy 75 b. (C)
 Formální stránka práce je obstojná, vytknout lze nižší úroveň angličtiny v abstraktu, v textu zprávy jsou občasné

gramatické chyby (např. "... pomocí třech transformací...") a slangové výrazy (např. "kosinusovka" místo
kosinusoida) .

6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 V práci je citováno množství relevantních pramenů, velká část z nich jsou odborné články. Citace jsou v souladu

s citačními normami.
7. Realizační výstup 85 b. (B)
 Vytvořené řešení je plně funkční. Implementace je na dobré technické úrovni, kód je dobře čitelný a vhodně

komentovaný. Kvůli potenciálním problémům s kódováním bych se však doporučil vyhnout diakritice v
komentářích.

8. Využitelnost výsledků
 Práce přináší srovnání výsledků komprese obrazových dat pomocí zvolených metod. Byla vytvořena knihovna

implementující vybrané kompresní metody, která může být využita v rámci dalších studentských prací.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 85 b. velmi dobře (B)
 Student řešil problém komprese obrazu pomocí vlnkové, konturletové a shearletové transformace. Použité

metody byly adektvátně vysvětleny v teoretické části práce. Byla vytvořena knihovna implementující pokročilé
metody komprese obrazu. S vytvořenou knihovnou byla provedena řada experimentů, které jsou řádně popsány
v technické zprávě.
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