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Oponentský posudek dizertační práce na téma: 

 

AUTOMATICKÉ STROJOVÉ METODY ZÍSKÁVÁNÍ 
ZNALOSTÍ Z MULTIMEDIÁLNÍCH DAT 

 
Dizertační práci vypracoval:  Ing. Jan Mašek 
 
Oponent:    Doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D. 
    Katedra telekomunikační techniky 

Fakulta elektrotechniky a informatiky  
VŠB – Technická univerzita Ostrava 

 

 

Předložená dizertační práce se zabývá získáváním znalostí z multimediálních dat 

a svým tématem spadá do oboru „Teleinformatika“.  

 

Zvolené téma považuji za aktuální, což dokládá skutečnost, že touto oblastí se 

zabývá řada pracovišť v zahraničí i v ČR a kupříkladu v národním superpočítačovém 

centru IT4Innovations je tématu věnován celý výzkumný program. Téma je 

dlouhodobě aktuální, neboť zpracování a získávání znalostí z dat vyžaduje 

permanentně hledání nových efektivnějších a zdokonalování stávajících metod, což 

je i předmětem předložené dizertační práce.  

 

Cíle dizertace jsou uvedeny v kapitole druhé, kde se jedná především o: 

 vytvoření komplexního systému pro trénování a testování objektového 

detektoru, 

 rozšíření systému pro detekci objektů v obrazech o algoritmy hlubokého 

učení, 
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 s použitím evolučních algoritmů provedení optimalizace výběru parametrů 

kaskádového modelu pro objektový detektor za účelem zvýšení přesnosti, 

 distribuování vybraných výpočetních algoritmů mezi skupinu výpočetních 

stanic, 

 rychlostní optimalizace učícího se algoritmu k-nejbližších sousedů pro 

zpracování velkých objemů dat. 

 optimalizace testovacího procesu pro algoritmus trénovatelné segmentace 

za účelem zpracování většího množství snímků o vyšším rozlišení, 

 ověření funkčnosti algoritmů na dalších vybraných problémech a . 

otestování rychlosti vytvořených algoritmů pro grafické akcelerátory na 

velkých databázích, 

 a nakonec srovnání dosažených výsledků s dosavadními přístupy. 

 

Doktorand splnil všechny výše uvedené úkoly a dizertace splnila sledovaný cíl. 

Zvolené metody zpracování považuji za vhodné, předložená práce obsahuje ve třetí 

kapitole rozebrané navržené metody řešení a ověření nových metod na vybraných 

případech v kapitole čtvrté, kde je jádro dizertace. Při implementaci byla provedena 

paralelizace algoritmů s využitím grafických akcelerátorů s cílem urychlit výpočty.  

  

Předložená dizertační práce přináší původní poznatky a jedná se o 

vědeckou práci, její přínosy jsou přehledně podány v závěru s odkazy na původní 

výsledky dizertanta prokazující opublikování jádra dizertační práce.  

 

Z výsledků vědecké činnosti dizertanta vyplývá, že se jedná o osobu 

s vědeckou erudicí, mezi jeho největší úspěchy patří podíl na třech článcích 

v časopisech s impaktním faktorem, přičemž jeden z časopisů je veden na WoS 

v prvním kvartilu a celkově má v db Elsevier Scopus 16 výstupů.  
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K předložené práci pokládám následující připomínky do diskuze: 

1. Jedním ze stěžejních algoritmů v práci je k-NN. Nezvažoval jste použití 

metody fuzzy k-NN a nevedlo by to k lepším výsledkům klasifikace?  

2. Použití odkazů na literaturu v abstraktu považuji za nepříliš šťastné, nedělá to 

dobrou službu a tím nabádáte čtenáře, aby si vyhledal odkazy ještě před 

vlastním prostudováním Vaší práce. 

 

Dizertace splňuje podmínky samostatné tvůrčí vědecké práce, obsahuje původní 

a autorem dizertační práce publikované výsledky vědecké práce, a proto  

 

doporučuji  

 

předloženou dizertační práci k obhajobě v souladu s § 47 zákona č. 111/1998 Sb.  

 

 

 

.........................................................  

                                    Doc. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.  

 

V  Ostravě, 25.11.2016 


