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K posouzení mi byla předložena práce výše uvedeného názvu a autora. Práce má 146 číslovaných
stran  a  člení  se  do  čtyř  částí  (části  jsou:  I.  Introduction,  motivation,  and overview of  existing
markers, II. Design of proposed markers, III. Application of proposed markers, IV. Ideas, future
work, and conclusion). Části se dále člení na kapitoly, které jsou číslovány průběžně 1 až 14 (část I:
1. Co-authors and colleagues, 2. Introduction and motivation, 3. Overview of existing markers; část
II:  4.  Fractal  marker  fields,  5.  Uniform marker  fields,   6.  Improved uniform marker  fields,  7.
Honeycomb marker fields; část III: 8. Color theme-based digital art, 9. Visual correction of position
drift using uniform marker fields, 10. Screen-to-screen task migration, 11. Effortless chromakeying,
12. Video gaming on a UMF carpet; část IV: 13. Ideas and future work, 14. Conclusion.

Práce se zabývá aktuálním tématem, a to konstrukcí a rozpoznáváním visuálních markerů, které
mohou být použity např. při řešení problémů rozšířené reality nebo při řešení úlohy o navigaci
robotů. V kapitole 3 je pěkně popsán současný stav v dané oblasti. Kapitola je vcelku obsáhlá (20
stran) a zahruje popis většího množství přístupů, což svědčí a autorově dostatečném ponoření se do
dané problematiky.

Jádro práce,  zdá se,  tvoří  její  druhá část  nazvaná “Design of proposed markers”.  Jsou zde
prezentovány  celkem  čtyři  různé  typy  markerů  (fractal  marker  fields,  uniform  marker  fields,
improved  uniform  marker  fields,  honeycomb  marker  fields).  Problém  konstrukce  markerů  lze
považovat za aktuální. Z markerů by mělo být možné jednoznačně zjistit polohu a případně i další
informace. Navíc by markery měly být dešifrovatelné i při jejich jen částečné viditelnosti a při
různých vzdálenostech, z nichž jsou pozorovány. Tyto požadavky činí problém obtížným. První tři
ze  čtyř  výše  uvedených  autorem  práce  navrhovaných  přístupů  spadají  do  kategorie  markerů
rovinných, poslední jmenovaný může být i na ploše, která rovinou není. Popis nových řešení je
proveden srozumitelně a přiměřeně obsáhle. Kromě popisu myšlenky a popisu teoretického jsou
také  uvedeny  experimenty  ukazující  vlastnosti  navržených  řešení.  Rozsah  experimentů  je
přiměřený; vlastnosti nových markerů jsou dostatečně prokázány. Za přínosné považuji zařazení
části III do práce (Application of proposed markers), která ukazuje, že autor má na problematiku
širší pohled; motivaci praktickými aplikacemi lze považovat za žádoucí. Další aplikace jsou pak
naznačeny i  v  části  IV práce,  kde mají  podobu zamyšlení  nad možnými budoucími aktivitami.
Ocenit  je  zapotřebí  i  skutečnost,  že  prakticky vygenerované markery jsou dostupné na webové
prezentaci autora/pracoviště.

Pan autor ve své práci uvádí celkem 11 publikací. Z nich jsem na SCOPUS nalezl šest; jedná se
zejména o publikace z konferencí (obzvláště oceňuji publikaci na CVPR). Dle počtu citací soudím,
že  publikace  byly  odbornou  komunitou  přijaty  kladně,  a  to  zejména  práce  popisující  fraktální
markery,  uniformmí markery  a  vylepšené  uniformní  markery  (5,  9  a  4  citace  na SCOPUS; na
Google Scholar je počet citací vyšší). Ani některé práce popisující přínos v oblasti aplikační však
nezůstaly bez odevy (např. práce o screen-to-screen task migration). Na základě výše uvedeného
soudím, že výsledky v práci prezentované byly publikovány dostatečně.

Celkově tedy hodnotím práci jako pěknou, přínosnou, poměrně obsáhlou, řešící  významý a
nikoli jednoduchý problém. Mé celkové hodnocení je tedy kladné, a to přestože mám k práci i určité
připomínky, které uvedu dále.



Práce má poměrně široký záběr a je poměrně obsáhlá co do počtu stran. Přesto však soudím, že
některé pasáže mohly být rozvedeny více, než bylo možné v co do délky limitovaných článcích a
více než autor učinil v předložené  práci. Podrobněji mohly být provedeny např. teoretické úvahy v
podkapitolách 5.1 a 5.2 tak, aby byl text lépe čitelný i bez odkazovaných článků, a to tím spíše, že
některé odkazy nejsou zřejmě uvedeny správně. Často je v uvedených podkapitolách odkazován
např.  článek  [48]  (Geometrically-correct  projection-based  texture  mapping  onto  a  deformable
object),  pravděpodobně  měl  být  ale  citován  článek  [7]  (Coding  schemes  for  two-dimensional
position  sensing).  Podobně  možná  nejsou  správné  ani  některé  další  odkazy  (např.  [49],  [50]).
Osobně bych zejména uvítal např. podrobnější diskusi odhadů v rovnicích (7) a (8) (a to i přestože
se  nejspíš  jedná  o  výsledky  převzaté  z  článku  „Coding  schemes  ...“);  podobně  také  diskusi
namapování problému na problém jedinečnosti narozenin (rovnice (9) až (12)).

V podkapitole 5.3 je poněkud nelogicky testována úspěšnost detekce markeru, a to přestože
odpovídající  kapitola  (kapitola  5)  pojednává  pouze  o  konstrukci  markeru  a  nenavrhuje  ani
nepopisuje žádný algoritmus jeho detekce.  Je jisté,  že pokud by byl marker navržen nevhodně,
mohlo by se to  projevit  i  nízkou úspěšností  jeho detekce.  Soudím však,  že se nejedná o tento
příklad.  Podkapilole  5.3  rozumím  zatím  tak,  že  byl  použit  algoritmus  podobný  algoritmům
uváděným na jiných místech práce (např. v podkapitole 4.5). Pan autor by měl metodu detekce
upřesnit během obhajoby.

Po formální stráce je práce provedena pěkně. Práce je psána anglicky. Pokud jako nerodilý
mluvčí mohu posoudit, je jazyk práce dobrý. Jen občas jsem zaznamenal drobné nesrovnalosti jako
např. chybějící členy the/a, chybějící čárky ve větách, ojediněle i nesprávný slovosled (např. první
věta v podkapitole 4.1). Obrázky převzaté z čláků jiných autorů mohly být jako převzaté označeny
(na druhé straně ovšem připouštím, že zde mám na mysli zejména kapitolu 3 popisující existující
přístupy, kde lze převzaté obrázky očekávat téměř samozřejmě).

Konečně by se pan autor měl během obhajoby vyjádřit také ke skutečnosti, že v předložené
práci jsou prezentovány výsledky, které jsou v článcích publikovány kolektivem autorů, přičemž
pan disertant je ne vždy prvním autorem (přičemž první zde zatím interpretuji jako nejvýznamnější,
protože konktétní zvyklosti pro uvádění pořadí autorů na pracovišti disertanta mi nejsou známy).
Pan disertant by proto měl objasnit svůj intelektuální podíl na výsledcích, které v práci prezentuje
(Jsem si vědom, že jistá informace v tomto směru je podána již v první kapitole práce samotné;
považoval bych ovšem za žádoucí určité zpřesnění).

Závěr: Předložená  práce  prokazuje,  že  se  pan  uchazeč  velmi  podrobně  seznámil  s  technikami
konstrukce markerů, s technikami jejich detekce, jakož i s možnostmi jejich aplikace. Jedná se o
oblast, která je prakticky významná, nová a současně také náročná. V předložené práci pan autor
shrnul  více  příspěvků  k  dané  oblasti.  Obsah  a  provedení  práce,  dle  mého  soudu,  odpovídají
požadavkům,  které  jsou  na  tento  typ  práce  kladeny.  Prezentované  výsledky  jsou  dostatečně
publikovány.  Citace  publikovaných  prací  povrzují  jejich  akceptování  odbornou  komunitou.  Na
základě všeho dříve uvedeného práci doporučuji k obhajobě.
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