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 Předložená disertační práce Image Processing for Improved Perception and Interaction 

je zpracována Ing. Michalem Seemanem pod vedením školitele doc. Dr. Ing. Pavla Zemčíka  

na Ústavu počítačové grafiky a multimédií Fakulty informačních technologií VUT v Brně 

 

 Úspěšné řešení problémů v oblasti zpracování obrazu vedoucích ke zkvalitnění vjemu 

a interakci si vyžaduje řešitelův poměrně široký „záběr“ od pochopení zákonitosti 

fyziologické optiky, fyzikálních souvislostí jevů, metod návrhů parametrů a architektury 

digitální reprodukce obrazu, až po matematické metody optimalizace.  

 Problematika zlepšení zpracování obrazů k zlepšení jejich vnímání bezesporu má 

v současné době velikou dynamiku rozvoje a zvolené téma patří mezi vysoce aktuální témata. 

 

 Po formální stránce předložená práce splňuje požadavky členění disertační práce. 

Práce je rozdělena do pěti relativně samostatných kapitol, které na sebe logicky navazují. 

První kapitola představuje Úvod (Introduction), kde autor podává přehled formálního členění 

dizertační práce s krátkým popisem problematiky jednotlivých kapitol. Na str. 5 je jen v jedné 

rozvité větě definovaný cíl celé dizertační práce:“ The goal of the work was to improve the 

quality of image reproduction. Im some cases, the state-of-the-art methods can not compute 

the result fast enough for interactive applications. In these cases the method acceleration is 

another goal“. Jsem toho názoru, že cíl dizertační práce by měl být uveden a definován na 

základě předešlé analýzy současného stavu v řešené oblasti.   

 

 Druhá kapitola Present Knowledge About Human Vision Phychology představuje 

kompilát z odborné literatury. Autor dizertace popisuje principy a zákonitosti vidění jen 

verbálně i když v současnosti jsou široce využívány a publikovány matematické popisy a 

modely  pro různé úrovně.   

Čtvrtá kapitola Methods for Luminance Scale Displaying spolu s pátou kapitolou Perception 

Optimizing on display tvoří vlastní jádro dizertační práce. Ačkoli má pátá kapitola přímo 

v názvu optimalizaci, postrádám autorův širší pohled na proces optimalizace. Chybí kriteriální 

funkce, která by byla optimalizovaná v konkrétních omezujících podmínkách. Pokud je 



použitý filtr optimální, měla by být tato skutečnost uvedena včetně odkazů na zdroje. Proto 

předpokládám, že doktorand tuto problematiku blíže objasní v rámci obhajoby dizertační 

práce.    

 

 Autor předložené dizertační práce má snahu komplexně popisovat problematiku 

zlepšení vjemu prostřednictvím zpracováním obrazu. Čitatel této práce, pokud není detailně 

seznámen s řešenou problematikou, těžko rozezná vlastní autorův přínos od již publikovaných 

částí. Svoji formou tato práce připomíná učebnici. U odborné práci obdobného významu, 

bych očekával větší podporu matematického aparátu popisujícího řešenou problematiku.  

 

 Po formální stránce je práce na dobré úrovni. Připomínky mám k přesnému 

dodržování psaní matematických vztahů v textu, u některých matematických vztahů není 

jednoznačné, zda se jedná o původní vztah nebo o citaci. Ne ve všech případech je důsledně 

dodržován popis obrázků a grafů.  

 Výsledky dizertační práce byly řádně publikovány, co autor dokládá citací a 

doložením kopií zveřejněných článků 

   

 Závěr 

 

I přes uvedené nedostatky předložené disertační práce, na které jsem ve svém posudku 

poukázal, jsem toho názoru, že doktorand Ing. Michal Seeman je schopen řešit technické a 

vědecké problémy, které si vyžadují od řešitele inženýrskou a vědeckou erudici na 

požadované úrovni. 

Vyzrálost pracovních metod doktoranda a rozsáhlost znalostí oboru dokazují, že má 

schopnost stanovit rozhodující prvky řešení v oblasti a na ně zaměřit patřičnou pozornost.  

 Dizertační práce Image Processing for Improved Perception and Interaction je 

zpracována tak, že splňuje ustanovení § 47 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých 

školách a doporučuji ji k obhajobě.   
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