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Práce Anety Zatočilové řeší prakticky motivovaný problém zadaný firmou 

Žďas, kde cílem je nalézt vhodný způsob bezdotykového měření přímosti osy 

rotačních výkovků.  Navržené řešení je založeno na myšlence detekovat čtyři 

prostorové křivky na plášti rotačního tělesa s využitím dvou vhodně umístěných 

kamer. Díky předpokladu o rotačním charakteru rekonstruovaného tělesa pak 

vytvořit model, který půjde použít pro studium geometrických vlastností 

výkovku. Téma vychází ze současných potřeb oboru a je aktuální.  

 

Doktorandka navrhla metodiku a vytvořila prototyp softwaru pro řešení výše 

uvedeného problému. Nejprve je nutné provést kalibraci kamer, aby bylo možné 

provádět měření na bázi získaných obrazů. V nich se analýzou obrazu detekují 

hrany výkovku. Tento krok doktorandka řeší vlastním postupem, jehož princip 

reaguje na možnou rozdílnost snímků (ve smyslu nevyrovnané intenzity) pro 

různé teploty. Na závěr se nalezené hrany převedou s využitím kalibračních 

informací do skutečného prostoru. Ze znalosti průměru tyče se určí osa a jiné 

odvozené geometrické parametry. Navržené řešení považuji za prakticky 

použitelné. Jeho vlastnosti byly experimentálně ověřeny a statisticky 

vyhodnoceny.  

 

K navrženému postupu mám tyto připomínky a dotazy:  

1)  Zkoušela jste detekovat umístění výkovku v obraze nějakou segmentační 

metodou? Obrázky uvedené v práci naznačují, že by mohlo postačit 

jednoduché prahování, případně odečtení známého pozadí pořízeného 

před umístěním měřeného objektu. Pak by metoda byla nezávislá na 

předpokladu centrálního umístění tyče v obraze a nalezení konců by 

fungovalo vždy. 

2) Při výpočtech mediánu hodnot v klouzavých oknech se v Matlabu používá 

for cyklus. Toto je velmi neefektivní a výhodnější by bylo spočítat 

hodnoty mediánu předem pro všechny sloupce, resp. řádky, zvlášť když 

umístění oken je předem známo. 

3) Zkoušela jste pro hledání hran výkovku model geodetických aktivních 

křivek? Realizovaný např. hledáním minimálního řezu v grafu? Hrany na 

přiložených obrázcích jsou poměrně výrazné a tento model by mohl velmi 

spolehlivě fungovat.  

 

Po formální stránce je text práce vyhovující. Obsahuje velké množství vhodně 

zvolených ilustračních obrázků. Bohužel kopie, která mi byla poskytnuta, byla 



vytištěna černobíle a kvůli tomu mnoho obrázků ztratilo svůj primární smysl, tj. 

usnadnit čtení a pochopení výkladu. Podobně nepříjemné je i značné množství 

neodpovídajících odkazů na obrázky a vzorce. Po jazykové stránce je text 

vyhovující s akceptovatelným počtem překlepů a nepřesných formulací.  

 

Práce prokazuje schopnost autorky tvořit nové a aktuální věci ve svém oboru, 

nicméně její výsledky podle mne měly být lépe publikačně podloženy. Práce je 

založena pouze na dvou starších konferenčních příspěvcích (z let 2012 a 2013). 

Z tohoto důvodu doporučuji komisi zvážit, zda udělit akademický titul Ph.D.  
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