
Oponentský posudek disertační práce 

 

Ing. Michala Seemana „Image Processing for Improved Perception and Interaction“ 

 

Posuzovaná práce je členěna do šesti, volně na sebe navazujících kapitol, včetně 

úvodu a závěru. Téma práce je aktuální a pro obor důležité. Práce není čtivá, je obtížné ji 

oponovat . Chybí explicitní deklarace cílů, stejně jako jasné shrnující zhodnocení dosažených 

výsledků. Cíl práce je stručně naznačen v úvodu, dílčí cíle jsou roztroušeny po všech 

kapitolách. Práce působí dojmem jako by byla psaná v časové tísni. Z textu není vždy zřejmé, 

co je běžná praxe, co autor převzal, a co je jeho přínosem pro řešení dané problematiky. 

Disertant by to měl při obhajobě upřesnit. 

 

Přehled současného stavu problematiky zastupuje zjednodušující vědecko-populární 

výklad fyziologie vidění a velmi stručný a až triviální úvod do teorie zpracování signálů. 

Nemohu se zbavit dojmu, že se disertant snažil, jak mohl, aby práce nebyla příliš tenká. I 

velikost obrázků a grafů je volena tak, aby práce poněkud nabobtnala. Například segment 

kódu na str. 30 dole vypadá jako algoritmické vyjádření skutečnosti, že s každým pixelem 

obrazu se má něco tajemného udělat. Zabírá třetinu stránky. Přitom by bylo o čem psát. 

 

Jádro práce je obsaženo v 5. kapitole. Jestli jsem to správně pochopil, nosným 

problémem z pohledu tématu práce je poznatek, že kvalita vnímání obrazu záleží především 

na velikosti a rozlišení monitoru, vzdálenosti pozorovatele od něj, a že když je pozorovatel ve 

správné vzdálenosti od monitoru, je zbytečné zobrazovat příliš malé podrobnosti, protože 

stejně nejsou vidět a mohlo by to mít nepříznivý vliv na vjem. Pozornost je nutné věnovat i 

vhodné kompresi jasových úrovní a věrnosti barev, protože jejich vnímání se s jasem obrazu 

mění. Celkový vjem může zkazit i geometrické zkreslení obrazu, které lze korigovat. 

Poznatky jsou nejlépe využitelné pro sledování obrazovky počítače jediným uživatelem. 

 

Disertant se snažil eliminovat zkreslení obrazu na trase snímač - monitor 

s respektováním mechanizmu vnímání obrazu člověkem. Navrhl několik algoritmů pro úpravu 

signálu a korekci geometrického zkreslení, které zrychlil konstrukcí konvolučních masek 

filtrů se separabilním jádrem. Dále navrhl algoritmus pro rychlou bilaterální filtraci, který je 

využitelný pro efektivní implementaci algoritmů „tone mappingu“. Protože v práci chybí 

seznam použitých zkratek a symbolů, a některé souvislosti se hledají dost těžko i v textu, je 

těžké posoudit správnost a význam řady tvrzení a vztahů. Proto pokládám několik 

doplňujících otázek. 

 

1) Co považujete za přesný model oka? Lze jeho přesnost nějak kvantifikovat? Má na to 

vliv údaj, že 75% populace má nějakou zrakovou vadu? 

2) Jaký model geometrického zkreslení byl zde použit? Jak velké geometrické zkreslení 

obrazu lze reálně očekávat, pokud zkreslení obrazu není přímo záměrem při jeho 

pořízení? 

3) Vědí něco profesionální kameramani a konstruktéři kamer a monitorů o Vámi 

naznačených problémech? Jestli ano, jak to řeší?  

4) Můžete ukázat některé z Vašich konvolučních masek, a vysvětlit jak jste k nim došel? 

A jestli jsou některé 3x3, jak přesně mohou něco aproximovat? 



5) Můžete vysvětlit spojitost grafu na obr. 26, str. 38 s kvalitou vnímání obrazu? Co je to 

za algoritmus, co na zpracování 2Mpx obrazu potřebuje 30 hodin, a co s ním za tu 

dobu udělá? 

6) Není mi zcela jasné, co má demonstrovat obr. 27. Proč je výsledek tím šedší, čím je σ 

„tenčí“? 

7) Proč odezva na obr. 42 zabíhá do záporných hodnot, když počet impulzů, čas, kontrast 

a čtverečný stupeň nabývají jen kladných hodnot? 

8) Vztah (5.41). Nechybí tam něco? 

9) Proč je ideálním dolnofrekvenčním filtrem funkce sin(x)/x?  

 Téma práce je aktuální a o jejím přínosu asi nelze pochybovat. Uvedené výhrady jsou 

subjektivně formálního charakteru. Uvědomuji si množství práce, které musel autor vynaložit, 

aby dosáhl uspokojivých výsledků. Práci hodnotím jako kombinaci teoreticky náročného 

inženýrského díla s některými dílčími celky obsahujícími i nové vědecké poznatky. Tím 

splňuje zákonné podmínky pro obhajobu. Práci doporučuji k obhajobě. 
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