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Ing. Tobiáš Malach se v předložené disertační práci zabývá zvýšením úspěšnosti rozpoznávání obličejů 

v dohledových CCTV systémech a systémech kontroly vstupu. Student ve své práci navrhuje nový 

přístup prostřednictvím optimalizace tvorby vzorů obličejů a také metodiku posouzení účinnosti 

rozpoznání prostřednictvím srovnání ROC křivek. Dále navrhuje a vytváří databázi obličejů reflektující 

reálné podmínky, na kterých demonstruje účinnost navrhovaných metod. 

V práci je předložen podrobný rozbor nově navrhovaných přístupů pro tvorbu vzorů a jejich 

optimalizací. Doktorand také podrobně informuje o způsobu optimalizace v souvislosti s jednotlivými 

scénáři databáze, které se liší nejen svým charakterem, ale i rozsahem a typem pořízených snímků. 

Předložená práce poskytuje rovněž návod, jak sestavit databázi snímků obličejů a jak optimalizovat 

navrženou metodu v dynamických podmínkách dohledových kamerových systémech a systémech 

bezpečnostních kontrol. 

Významným přínosem disertační práce je tak v prvé řadě nová metodika tvorby vzorů obličejů a návrh 

její optimalizace vedoucí ke zvýšení úspěšnosti rozpoznávání obličejů v dohledových CCTV systémech 

a systémech kontroly vstupu. Velkým přínosem je také sestavená databáze pro ověření navrhovaných 

postupů, která reflektuje reálné situace dohledových kamerových systémů a systému kontroly vstupu. 

Za velmi přínosnou lze také považovat navrženou a implementovanou metodiku pro statisticky 

spolehlivé porovnání výsledků, kterou lze využít nejen v aplikaci, jež doktorand prezentoval. Hlavní 

výsledky z předložené disertační práce byly publikovány v mezinárodním impaktovaném časopise 

Pattern Analysis and Applications a domácím impaktovaném časopise Radioengineering. Dále pak 

doktorand v průběhu práce diskutoval dosažené výsledky a postupy na mezinárodních i domácích 

konferencích. 

Ing. Tobiáš Malach na své disertaci pracoval samostatně s vysokým zaujetím, nadstandardní iniciativou 

a důkladností. Ve své disertační práci využil i praktických zkušeností z návrhů a servisu kamerových 

systémů a systémů inteligentních video-analýz. Po celou dobu svého studia plnil své povinnosti včas a 

kvalitně. Ve všech kritériích doktorského studia překračoval dané limity s nadprůměrnou aktivitou a pro  

FEKT (UREL, UTKO) byl velkým přínosem. Byl zapojen do několika národních projektů. Jeho dobrá 

jazyková vybavenost se projevila i v tom, že disertace je napsaná v anglickém jazyce. 

Cíle disertační práce byly splněny. Výsledky práce byly publikovány ve 2 impaktovaných časopisech a 

na několika zahraničních konferencích.   

Předložená disertační práce je v souladu s požadavky kladenými na disertační práce předkládané na 

FEKT VUT v Brně. Student prokázal způsobilost k samostatné vědecké práci, a proto doporučuji 

předložit jeho disertační práci k obhajobě.  
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