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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 velmi aktuální. 
 
Komentář: Tématem práce je velmi aktuální problematika rozpoznávání obličejů pro zabezpečovací 
systémy a systémy pro řízení přístupu. 
 

 
 
 

 

Uchazeč:  

Ing. Tobiáš Malach 

Název disertační práce:  

ROZPOZNÁVÁNÍ OBLIČEJŮ V ZABEZPEČOVACÍCH A DOHLEDOVÝCH KAMEROVÝCH SYSTÉMECH 

Oponent: 

doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. 

Pracoviště oponenta:   

Ústav telekomunikací, VUT v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií 

 



 

Ad b) Splnění stanoveného cíle disertační práce 
 

 
Cíl disertační práce byl splněn.  
 
Komentář: Hlavním cílem předložené práce bylo zlepšení rozpoznávací schopnosti a zmírnění negativních 
aspektů objevujících se v rozpoznávacích systémech při snímání obrazů v reálných podmínkách. Byla 
navržena originální metodika pro optimalizaci obličejových obrazových šablon, tedy vzorů, jimiž jsou 
charakterizovány osoby, které mají být následně rozpoznány ve videosekvenci zachycené 
zabezpečovacím systémem v reálných podmínkách. 
 

 

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

 

Postup řešení problému a výsledky disertační práce jsou vynikající. 

Komentář: vzhledem ke stanovenému cíli v podobě vylepšení příznakových šablon je postup řešení 
problému zvolen vhodně a výsledky vykazují kvalitativní nárůst rozpoznávací schopnosti cílových metod.  

 

Ad d) Význam pro praxi nebo rozvoj oboru 

 

Význam pro praxi nebo rozvoj oboru je nadprůměrný.  

Komentář: navržená metodika posouvá stav současného poznání kupředu, vykazuje originální prvky a její 
výsledky mohou být použity v praxi rozpoznávání obličejů. Dalším přínosem je také vytvoření 
specializované databáze, která mže být použita pro návazný výzkum. 

 

 

Ad e) Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 

 

Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň je vynikající. 

Komentář: jazykem práce je kvalitní angličtina, nenašel jsem významné formální nedostatky. Naopak je 
možné konstatovat, že je text připraven pečlivě, stejně jako grafická úprava obrázků, nejčastěji grafů je 
vynikající. 

 

 

 

 



 

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: podstatné části práce byly publikovány v časopise Pattern Analysis and Applications (IF 1,512) 
a v časopise Radioengineering (IF 0,967). Práci je tak možné považovat za přijatou ve vědecké komunitě.  
V informačním systému má celkem uchazeč uvedeny 3 články v časopisech, 13 článků ve sborníku,  
2 patenty a 3 další produkty. 

 

 

 

Celkové hodnocení: celkově hodnotím práci jako velmi kvalitní s dostatečným přínosem pro současný 
stav poznání. 

 

Otázky oponenta: 

1. jaká je současná perspektiva využití aktuálních metod založených na konvolučních neuronových 
sítích pro návrh rozpoznávacích systémů? 

2. byly nebo budou výsledky práce využity v nějakém konkrétním aplikovaném systému? 

 

 

 

 

Disertační práci k obhajobě       ☒doporučuji  ☐nedoporučuji. 

Dne: 14.10.2020 

 

 

 

Podpis: ………………………………………………………………….. 


