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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

 

 
Autork se samostatně seznámil s problematikou sledování pomocí IR kamer a tématem odhadu 

míry osvětlení a detekce pohybu. Student navrhl čtyři metody pro odhad úrovně osvětlení v místnosti a 

metodu pro detekci pohybu a následné vytvoření a vyhodnocení aktigrafu. Vše je navrženo pro 

analýzu IR dat, která jsou méně kontrastní než klasická videa z viditelného spektra. Navrhované 

postupy jsou demonstrovány na testovacích datech. Popis provedených experimentů a jejich závěrů by 

mohl být detailnější (počty souborů, analýza chování ve vlastním textu práce, porovnání s manuální 

anotací). 

Student ve své práci uvádí možné nástrahy jednotlivých přístupů, předkládá více řešení a 

ilustruje jejich použitelnost a srovnatelnost. Předložená práce prokazuje tvůrčí přístup a schopnost 

aplikovat poznatky z oblasti matematiky v praxi digitálního zpracování obrazu. Navrhuji uznat 

práci jako bakalářskou. 

 

 

 

 

 



Případné náměty do diskuze: 

 

- Odstraňování šumu Gaussem patří mezi klasické postupy, přesto v současné době jsou 

vhodnější postupy ( např. NLM), které méně ovlivňují ostrost detailů. Ty můžou 

rozhodovat o tom, kde se detekuje pohyb, protože se odšumuje v prvním kroku. Byly 

provedeny experimenty na citlivost detekce na míru odšumění? 

- V práci se v detekci vylučují snímky, které mají rozdílné osvětlení. Jelikož v tuto chvíli 

již byl odhad osvětlení stanoven, neuvažoval student o normalizování úrovně osvětlení 

a až poté provádět detekci pohybu? 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

❑ nedoporučuji 

uznat jako bakalářskou a klasifikovat výborně 
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