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Oponentní posudek disertační práce 

 
Oponent se v posudku vyjádří dle Studijního a zkušebního řádu VUT zejména:  
a) k aktuálnosti tématu disertační práce,  

b) zda disertační práce splnila stanovený cíl,  

c) k postupu řešení problému a k výsledkům disertační práce s uvedením konkrétního přínosu doktoranda,  

d) k významu pro praxi nebo rozvoj oboru,  

e) k formální úpravě disertační práce a její jazykové úrovni,  

f) zda disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona,  

g) zda student prokázal nebo neprokázal tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a zda práce splňuje nebo nesplňuje 
požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. Bez tohoto závěru je posudek neplatný.  
Ke každému z níže uvedených bodů je nutno doplnit stručný komentář. 

 

 
Ad a) Aktuálnost tématu disertační práce 
 

 
Téma disertační práce je aktuální. 
 
Komentář:  Dizertačná práca sa zaoberá problematikou rozpoznávania tvárí, ktorá síce nie je nová, avšak 
je stále vysoko aktuálna, pretože nachádza stále veľké množstvo aplikácií v rôznych priemyselných 
odvetviach, oblasť bezpečnostných systémov nevynímajúc. Rozpoznávanie tvárí v systémoch 
s nekontrolovateľnými parametrami ako zníženým osvetlením, oklúziou, neúplnou tvárou či nízkym 
rozlíšením sú stále výzvou súčasných výskumov.  
 

 
Ad b) Splnění stanoveného cíle disertační práce 

 

Uchazeč:  Ing. Tobiáš MALACH 

Název disertační práce:  FACE RECOGNITION IN SECURITY AND SURVEILLANCE CAMERA SYSTEMS 

(ROZPOZNÁVÁNÍ OBLIČEJŮ V ZABEZPEČOVACÍCH A DOHLEDOVÝCH KAMEROVÝCH SYSTÉMECH) 

Oponent:  prof. Ing. Róbert HUDEC, PhD. 

Pracoviště oponenta: Katedra multimédií a informačno-komunikačných technológií, Fakulta 

elektrotechniky a informačných technológií, Žilinská univerzita v Žiline 

 



 

 

 
Cíl disertační práce byl splněn.  
 
Komentář:  Ciele dizertačnej doktorand uvádza na str. 45. Z celkového počtu 3 cieľov môžem považovať 
všetky za splnené, hoci cieľ č. 1 „Design and assembly of a face database“, teda vytvorenie databázy 
nemožno považovať za dizertabilnú, hoci je podstatná pre vývoj a testovanie navrhnovaných metód. 
 

 

 

Ad c) Postup řešení problému a výsledky disertační práce s uvedením konkrétního přínosu doktoranda 

 

Postup řešení problému a výsledky disertační práce jsou nadprůměrné. 

Komentář:  Postup riešenia stanovených dizertačných cieľov je možné považovať za správne. Doktorand 
navrhol 2 scenáre pre snímanie ľudí a ich tvárí pre bezpečnostné aplikácie a ktoré tvoria IFaVID databázu. 
Rovnako navrhol metodiku pre štatistické hodnotenie výsledkov z realizovaných experimentov. Za 
podstatný a  najväčší jeho prínos považujem návrh metód vytvárania vzorov tvárí prostredníctvom analýzy 
klastrov  (tvárí) a ich následnej optimalizácie, čím sa dosahuje ich lepšia reprezentácia pre proces 
trénovania. Z navrhnutých metód považujem za najvýznamnejšie metódy QIM a HQM.   

 

Ad d) Význam pro praxi nebo rozvoj oboru 

 

Význam pro praxi nebo rozvoj oboru je průměrný.  

Komentář: Prínos dizertačnej práci hodnotím ako priemerný a to preto, že vo všeobecnosti sa za ostatné 
roky masívne implementujú hlavne riešenia využívajúce rôzne architektúry konvolučných neorónových 
sietí. Navrhované riešenie prináša optimalizáciu tvárových vzorov, avšak výsledky práce nie sú porovnané 
s riešeniami iných autorov, hoci jeho navrhované riešenia prinášajú zlepšenia voči pôvodným metódam 
(napr. medoid). Z tohto pohľadu nie je jednoznačné, aké má navrhované riešenie výhody oproti 
komerčným riešeniam už nasadeným v praxi.  

 

 

Ad e) Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 

 

Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň je nadprůměrné. 

Komentář:  Predložená dizertačná práca je napísaná v anglickom jazyku. Z formálneho hľadiska prácu tvorá 
9 kapitol, ktoré na seba nadväzujú a je dodržaná ich vedecká postupnosť. Práca obsahuje množstvo 53 
obrázkov a 9 tabuliek, ktoré vhodne dopĺňajú štruktúru práce a vykonané experimenty. Keďže práca 
obsahuje aj matematický aparát s množstvom premenných a indexov, je na škodu veci, že autor nevytvoril 



 

aj ich zoznam, ktorý by čitateľovi uľahčil orientáciu v texte. Súčasťou práce je aj zoznam použitej literatúry, 
ktorú tvorí celkom 141 literárnych prameňov z ktorých približne iba 25% nie je starších ako 5 rokov vrátane 
6 prameňov autora. Dominantnú časť rešeržných záznamov tvoria práce z obdobia spred cca. 10 rokov, 
preto považujem prehľad súčasného stavu iba sčasti za aktuálny, pretože v tak dynamicky sa rozvíjajúcej 
oblasti nie je možné vytvoriť ucelený a aktuálny stav skúmanej problematiky. Tento fakt je možné 
postrehnúť v kapitole 2.3.5 Deep Learning, kde autor konštatuje, že deep learning metódam sa v práci 
nebude venovať, a pritom práve aplikáciám metód hlbokého učenia NN pre rozpoznávanie tvárí alebo 
extrakcie príznakov z nich sa venuje mnoho svetových tímov. Rovnako aj na optimalizáciu databázových 
vzorov mohla byť použitá neurónová sieť.   

 

 

Ad f) Disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona 

 

Disertační práce podmínky uvedené v § 47 odst. 4*) zákona č. 111/1998 sb. o vysokých školách splňuje. 

 (*(4) Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se 
prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k 
samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné 
výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.  

 

 

 

Ad g) Prokázání tvůrčí schopnosti studenta v dané oblasti výzkumu a zda práce splňuje nebo nesplňuje 
požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru.  

 

 

Doktorand prokázal tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a práce splňuje požadavky standardně 
kladené na disertační práce v daném oboru.  

 

Komentář: Doktorand výsledky svojej práce publikoval celkom v 16 prácach, z ktorých 10 je v priamej 
súvislosti s predloženou dizertačnou prácou. V DB WOS/SCOPUS má doktorand evidovaných celkom 11 
záznamov (6 v priamej súvislosti) a hodnotím ju ako priemernú. Za najvýznamnejšiu prácu doktoranda 
možno považovať jeho poslednú pôvodnú prácu uverejnenú v 05/2020 v impaktovanom časopise Pattern 
analysys and applications (WOS, Q3). Hoci publikačná aktivita doktoranda mohla byť výraznejšia hlavne 
s dôrazom na publikácie v impaktovaných časopisoch, svojou dizertačnou prácou dokázal prinášať nové 
myšlienky v oblasti rozpoznávania tvárí.  

 

 

Celkové hodnocení:  

Aj navzdory výhradám uvedeným v tomto posudku môžem konštatovať, že dizertačná práca                                    
Ing. Tobiáša Malacha prináša nové poznatky do oblasti rozpoznávania tvárí. Jeho výskum je orientovaný 
na metódy analýzy klastrov tvárí, na základe ktorých navrhol a experimentálne overil pôvodné riešenia. 



 

Doktorand svojou prácou spolu s publikovanými výsledkami dokázal schopnosť samostatne vedecky 
pracovať, prinášať nové riešenia založené na dôkladnej analýze problému a prezentovať ich vedeckej 
komunite.  

 

Otázky oponenta: 

1. Koľko frejmov v jednotlivých video sekvenciách sa nachádza a koľko z nich bolo použitých pre 
rozpoznávanie? Teda ako často prebieha rozpoznávanie počas napr. 1 sekundy? Je možné aby 
jeden subjekt mal 2 a viac klastrov na ktorých sa vykoná analýza a následne vyprodukuje sada 
vzorov? 

2. Porovnajte úspešnosť rozpoznania tvárí Vami navrhovaným prístupom (detektor Viola-
Jones+LBPH+optimalizácia tvárových vzorov+NN klasifikátor) s metodologicky odlisnými prístupmi 
iných kolektívov napr. optimalizované príznaky+sofistikovanejší štatistický klasifikátor prípadne 
predtrénovaná CNN? V prehľade metód používaných pri rozpoznávaní tvárí uvádzate na str. 29 aj 
prístupy založené na hlbokom učení, ale konštatujete, že v práci sa nimi neoberáte. Nemyslíte si, 
že pri objektívnom posudzovaní výkonnosti navrhovaných algoritmov je potrebné ich porovnáva? 
s aktuálnymi metódami, medzi ktoré DL CNN pre rozpoznávanie tvárí nepochybne patria?   

3. Vytvorili ste databázu s rádovo 100 subjektmi. Zisťovali ste, aké je kritické množstvo subjektov 
(klastre tvárí jednotlivých subjektov sú blízko a prelínajú sa), kedy separovateľnosť tried/subjektov 
(jednoznačná klasifikovateľnosť tvárí) už Vašim prístupom nebude možná (aj v spojení s NN 
klasifikátorom)?  

4. Aká vzorovová tvár bude vybraná ak databázové vzory budú skoro všetky nasnímané pri zlých 
podmienkach a iba jeden pri vhodných podmienkach? Je všeobecne známe, že CCTV kamery majú 
nižší odstup S/N, nižšiu svetelnosť objektívu a pod. a incidenty, kedy by mali byť bezpečnostné 
systémy nápomocné sa odohrávajú zväčša za šeda alebo v noci. 

5. Aké sú aplikačné výhody Vášho riešenia oproti účelovo navrhnutým konvolučným neurónovým 
sieťam pre rozpoznávanie tvárí? V akých systémoch bežného života by boli vhodnejšie? 

 

 

 

Disertační práci k obhajobě       ☒doporučuji  ☐nedoporučuji. 

 

 

 

 

Dne: 21.10.2020 

 

 

 

Podpis: ………………………………………………………………….. 


