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Shrnutí obsahu práce 
 
Předložená práce se věnuje hojně používané statistické metodě Analýza hlavních komponent 
(PCA) umožňující extrakci charakteristických znaků nebo redukci mnoharozměrných dat v různých 
aplikacích.  
V první a druhé kapitole je k tradičnímu statistickému pohledu na PCA doplněn algebraický popis 
založený na singulárním rozkladu (SVD) matice měření X a Schurově rozkladu její kovarianční 
matice Sx. Třetí kapitola pak popisuje matematicky použití PCA realizované přes SVD na data 
pocházející z oblasti zpracovaní databází digitálních obrazů. V poslední kapitole je postup použit 
na databázi fotografií obličejů, kde je numericky studováno, jak úspěšně lze redukovat množství 
dat v databázi, aby se zároveň nesnížila významně kvalita fotografií. Numerické experimenty 
v MATLABu dokládají úspěšnost metody PCA na redukci dat. Ukazuje se však známý fakt, že 
určení optimální dimenze redukovaných dat je poměrně obtížné. Jsou diskutovány směry pro další 
vylepšení uvažovaného přístupu. 

 
 
Celkové hodnocení práce 

 
Téma práce.  Práce svou náročností zcela odpovídá očekávané náročnosti bakalářské práce. 

Téma a zadaní bylo zcela splněno. Rozsah práce je přiměřený zpracovanému tématu. 

Vlastní příspěvek.  Vlastní příspěvek autora spočívá ve shrnutí statistického a algebraického 
pohledu na metodu PCA a především ve vlastním doplnění matematického popisu k vybrané 
aplikaci ze zpracování obrazu. Tento matematický formalismus se v literatuře nevyskytuje a je 
tedy vlastní prací autora. Autor dále implementoval popsanou metodu v MATLABu. 

Matematická úroveň.  Matematická úroveň práce je adekvátní bakalářské práci. Matematický 
text je formulován korektně a věcně správně. Popis odvození je srozumitelný. 

Práce se zdroji.  Všechny použité zdroje jsou uvedeny v referencích a jsou správně odkazovány 
v textu. Autor cituje učební texty, přehledové knihy i odborné články. 

Formální úprava.  Formální úprava práce je kvalitní. Práce je logicky a správně členěna, sazba 
je odpovídající, počet drobných chyb a překlepů je minimální.   

 

Připomínky a otázky 
 
Jak by vámi popsaná metoda fungovala na databázi, která obsahuje velké množství numericky 
téměř korelovaných dat (například více různých fotografií stejné osoby)? 

 
 
Závěr 

 
Práci považuji za velmi dobrou a doporučuji ji uznat jako bakalářskou práci. 

Návrh klasifikace vedoucí/oponent sdělí předsedovi zkušební (sub)komise. 
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