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Předloženou diplomovou práci doporučuji k obhajobě. 
Celkový počet bodů: 60 (D) 

Slovní hodnocení: 
Podle zadání bylo cílem předložené diplomové práce prostudovat metodiku subjektivního hodnocení 
kvality obrazu a realizovat test se skupinou pozorovatelů a to hlavně s ohledem na porovnání Ultra 
HDTV a Full HDTV technologií. Dále měla být provedena analýza a podrobný rozbor výsledků. 

Student pan Bc. Marek Stavěl ve své práci nejprve popisuje problematiku zdrojového kódování videa 
a základních vlastností videosekvencí. Dále se stručně zaměřuje na metody subjektivního hodnocení 
kvality obrazu se skupinou pozorovatelů. Na tento přehled, založený na studiu dostupné literatury, 
navazuje jádro práce, kde je popsána realizace studie a vyhodnoceny výsledky. Teoretická část práce 
není zpracována s potřebnou pečlivostí a obsahuje řadu nepřesností. Po formální stránce autorovi při 
kontrole unikla řada pravopisných chyb a překlepů. Namátkou mohu uvést například „Druhé z 
vypsaných metod netestují věrnosti ani průhlednost.“, „4.2.0 vs 4:2:0“, „quazi-crowdsorcingový“ a 
mnoho dalších. V „Prohlášení“ je uvedeno „Prohlašuji, že svůj semestrální projekt na téma ...“, zde jde 
o diplomovou práci. Některé formulace jsou neobratné. Kladně však hodnotím, že autor píše vlastními 
slovy i v případech, kde vychází z odborné literatury. Práce obsahuje velké množství přejatých 
obrázků většinou s označením zdroje. U závěrečné práce bych očekával většinou vlastní ilustrace. 

Autor v práci používá termín „subjektivní metriky kvality“ což je neobvyklé a „metrika“ se častěji 
používá pro skupinu objektivních přístupů. V textu práce jsou navíc některé pasáže, které přímo 
nesouvisí s ostatními částmi a působí tak velmi rušivě. Mezi tyto odstavce patří zejména nelogická 
vsuvka na str. 7 popisující Sobelův filtr, který je použit při výpočtu parametrů TI a SI. V textu však 
úplně chybí souvislosti, aby měla tato vsuvka nějaký smysl. Podobně rušivě se jeví obr. 14 na str. 19, 
který znázorňuje změnu kvality obrazu pro různé typy zkreslení, která nejsou dále v práci dále 
diskutována. 

Kladně hodnotím nápad s použitím webového rozhraní založeného na formulářích Google pro potřeby 
sběru výsledků subjektivního hodnocení. Tento velice praktický přístup autor označuje jako „quazi-
crowdsorcingový“ a když odhlédnu od neobvyklé zkomoleniny anglických slov, nejde o 
„crowdsourcing“, hodnocení totiž proběhlo v laboratorních podmínkách. 

Výsledky získané v rámci studie měly představovat hlavní přínos diplomanta k řešenému problému. 
Bohužel zejména vyhodnocení výsledků není dostatečně podrobné. V grafech jsou uvedeny celkové 
výstupy v podobě četností pro jednotlivé stupně kvality. Toto je sice názorné, úplně však chybí 
jakékoliv statistické vyhodnocení výsledků. Bohužel tak není zřejmé, zda jsou výsledky studie 
dostatečně spolehlivé. Datová příloha je velmi omezená, obsahuje pouze dávkové nastavení utility 
FFmpeg. 

 



 

2/2 

 

  

Otázky k obhajobě: 
1) V textu práce uvádíte, že „H.265 je zřetelně efektivnější u videí natočených ve volné přírodě, popř. 

v interiéru.“ Prosím vysvětlete blíže toto tvrzení. U jakých videosekvencí je tedy H.265 méně 
efektivní? 

2) V textu práce popisujete různé hodnotící stupnice, např. „Velmi kvalitní / Velmi příjemné, Kvalitní / 
Příjemné, Mírně nepříjemné / Znatelné zhoršení, Obtěžující / Znatelná horší kvalita, Nepříjemné / 
Velmi nekvalitní“ na obr. 7, „špatné - perfektní“ na obr. 16 a „velmi nekvalitní videosekvence, rušivé 
vjemy ve videosekvenci, přijatelná kvalita videosekvence, kvalitní videosekvence, kvalitní - líbivá 
videosekvence“ v tab. XXII. Vysvětlete, z jakých doporučení jste při návrhu označení jednotlivých 
hodnot v těchto stupnicích vycházel a proč není toto značení v práci konzistentní? 

3) V textu uvádíte „Důležitou otázkou při výběru zkušební metody je zásadní rozdíl mezi metodami, 
které používají porovnání (DSCQS, DSIS) a metodami, které nepožívají srovnání vůči referenci 
(ACR, PC). Druhé z vypsaných metod netestují věrnosti ani průhlednost.“ Prosím vysvětlete, co 
zde myslíte termíny „věrnost a průhlednost“? 

4) Jeden z testů byl podle popisu zaměřen na zkoumání vlivu barevného vzorkovacího formátu 
„Druhá část testu byla zaměřena na barevnou líbivost videosekvencí.“ Prosím vysvětlete termín 
„barevná líbivost videosekvencí.“ 

 

Předložená práce i přes výše uvedené výhrady a identifikované nedostatky splňuje hlavní body zadání 
a základní požadavky na závěrečné práce tohoto typu. 
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