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Autorka se ve své diplomové práci zabývá tématem statistické analýzy tvaru povrchu lidské 
tváře, které je v dnešní době, kdy se zvyšuje dostupnost přístrojů pro sběr tohoto typu dat 
zajímavé, jak z pohledu výzkumného, tak čistě praktického a komerčního. Navíc práce také 
navazuje na dlouhodobou spolupráci výzkumné skupiny vedoucího s katedrou antropologie a 
genetiky při PřF UK.

Zadání slibuje zajímavý multidisciplinární výsledek. Bohužel, hned z úvodu je třeba konstatovat, 
že odevzdaná práce je problematická v mnoha ohledech a snaží se splnit své zadání velmi 
minimalistickým způsobem.

Teoretická část práce (Kapitola 3 a 4) se zabývá dvěma skupinami metod, používaných při 
analýze a modelování dat – Analýza hlavních komponent a regrese, včetně některých metod 
jejich implementace. Praktická část pak z větší části popisuje uživatelské rozhraní a detaily 
implementovaného programu (Kapitola 5, 6 a 8). V rámci práce je pak výsledek metod 
demonstrován na vzorku dat, který byl autorce ke zpracování poskytnut. Vizuální výstupy 
lineárního a nelineárního modelu jsou následně slovně popsány (Kapitola 7).

Největší nedostatek první části práce je slabá rešerše stavu poznání v oblasti statistické analýzy a 
modelování tvaru obličeje. S nedostatečnou rešeršní prací koresponduje i seznam použité 
literatury, který neobsahuje jediný článek z odborného časopisu nebo sborníku konference. To je 
velmi neobvyklé, neboť jedním z hlavních cílů DP (ne-li už BP) je, aby se řešitel naučil pracovat 
s odbornou literaturou, vyhledávat, třídit a citovat.

Dále pak chybí analýza problému a diskuse otázek týkajících se malého vzorku, velké dimenze, 
validace vzniklého modelu, přeučení, volby počtu komponent, způsobu a vlivu předzpracování. 
K otázkám a odpovědím na ně by navedla předchozí rešerše, pokud by byla provedena.

V kapitole 4.4 je prezentován model založený na vážené polynomiální regresi s jednou vstupní 
proměnnou a v kapitole 5.2 způsob použití regrese k predikci tvaru. Tyto dva postupy představují 
dle mého názoru hlavní inovaci, již autorka přináší.

Následuje uživatelská dokumentace k implementovanému programu (Kapitola 6). Vzhledem 
k délce práce, její povaze, a že se jedná o práci diplomovou, je popis uživatelského rozhraní 
zbytečně rozsáhlý a mohl být redukován a přesunut do příloh na konec práce.

Experimentální část (Kapitola 7) považuji za nejvíce problematickou v druhé polovině 
diplomové práce. Autorka prezentuje výsledky predikcí sérií obrázků a slovním komentářem a 
nezabývá se jakoukoliv možností kvantifikovat rozdíl/zlepšení/zhoršení při modelování 
lineárním a nelineárním modelem. Přitom existují různé strategie - křížová validace, uživatelské 
studie, apod.



Práce má kromě obsahových nedostatků i několik čistě formálních, které shrnu v následujícím 
výčtu:

 Nejzávažnější je špatný způsob citování, resp. seznam použité literatury. Na MFF býval 
předepsán styl dle ISO 690, nebo alespoň podobný.

 Chybí číslování stránek, což znemožňuje použití obsahu.
 Nízká kvalita obrázků a nekonzistentní popisky (anglicky/česky).
 Někdy chybí číslování a popis obrázků úplně (obzvláště v experimentální části)
 Jazyk práce je na odpovídající úrovni. Někde se však opakují slova a přebývají mezery.
 Uspěchanost vzniku samotného textu lze demonstrovat na příkladu, kdy se v úvodu píše, 

že každá tvář z 289 je reprezentována 15003 vrcholy v závěru se uvádí 45009 vrcholů.

Ze zbytku práce je pak cítit, že se autorka zaměřila na implementaci a přitom jde spíš o 
experimentální téma. Nicméně, toto může být důsledkem domluvy s vedoucím, případně jiným 
konzumentem výstupů práce. Stojí za zmínku stav a kvalita implementace, která je na 
přiloženém CD:

 Implementace je založena na kostře programu používané pro zápočtové úlohy napsané 
v C# pro OS Windows. 

 Jen část zdrojových souborů je vlastní práce autorky a ty jsou jasně označeny.
 Program funguje vcelku obstojně a výsledky predikce dle demografických parametrů 

vypadají uvěřitelně. Je na něm vidět velká část programátorské práce.
 Program není bez zásahu do zdrojového kódu rozšiřitelný o další proměnné a očekává na 

vstupu znormalizovaný soubor sítí na stejný počet odpovídajících si vrcholů.

Pro případnou obhajobu bych měl pro autorku následující otázky:

1) Pro koho je program, u kterého je kladen takový důraz na uživatelské rozhraní, určen a 
jaké úlohy (výzkumné nebo praktické) pomáhá realizovat?

2) Cílem práce (dle zadání) je zkoumat variabilitu obličeje. Jaké závěry o variabilitě 
vzhledem k parametrům (věk, výška, apod.) lze na poskytnutých datech učinit.

Závěr:

Téma samotné práce je aktuální a zajímavé. Po vyřešení zmíněných nedostatků (stanovení cílů, 
rešerše, lepší porovnání metod, formální nedostatky v textu) by mohlo jít o přínosný text a 
software, který by byl nepochybně k užitku při mezioborové spolupráci s PřF UK.

Předkládanou práci celkově hodnotím jako neodpovídající obvyklé úrovni diplomových prací na 
MFF UK a nedoporučuji ji k obhajobě.

V Praze 7. 6. 2019
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