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Shrnutí obsahu práce

Práce popisuje metodu PCA (principal component analysis) a její souvislost se singulár-
ním rozkladem. Uvádí s důkazem Eckhart-Youngovu větu o nejlepší aproximaci matice A
pomocí matice nižší hodnosti. Dále se práce zaměřuje na vybranou aplikaci zpracování ob-
razu, konkrétně na algebraický popis databáze fotografií a její redukovanou reprezentaci
(spočtenou pomocí SVD). Numerické experimenty využívají volně dostupnou databázi
černobílých fotografií obličejů a zaměřují se na testování kvality aproximace obrazů v
závislosti na hodnosti reprezentace dané databáze a na velikosti databáze.

Celkové hodnocení práce

Práce je logicky členěna a je velmi dobře čitelná. Matematický text je srozumitelně
zformulován, nicméně obsahuje nemalé množství tiskových chyb, neobratných formulací
a občas používá pojmy v nesprávném významu. Zdroje jsou správně a v dostatečné míře
citovány. Vlastním příspěvkem autora je shrnutí aktuálních poznatků a provedení
numerických experimentů ve vybrané aplikaci.

Závěr

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

V Praze, 25. května 2022 doc. RNDr. Petr Tichý, Ph.D.
 KNM, MFF UK

Otázky k diskusi

1. Na straně 13 autor uvádí „Jinými slovy, nebude nutné počítat celý singulární roz-
klad matice měření X, ale postačí několik dominantních singulárních tripletů.“ V
numerických experimentech pak ale používá proceduru svd, pomocí které počítá
celý singulární rozklad. Jak je možné efektivně získat pouze několik dominantních
singulárních tripletů (například pro velké matice, na které již svd nestačí)?
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2. Na straně 22 autor uvádí „Pohled na kvalitu aproximace přes normu chyby však
může být poněkud zavádějící.“ Nerozumím přesně tomu, co tím autor práce myslí.
Podle mne je nejprve nutné stanovit cílovou funkci (co chceme), porozumět pro-
blému a poté zvolit odpovídající toleranci. Pokud chceme, aby byla aproximace pro
lidské oko téměř nerozlišitelná od původního obrázku (cílová funkce), je nejprve
nutné zjistit, jaká odchylka od původní světelné intenzity je pro lidské oko téměř
nerozlišitelná a poté navrhnout toleranci pro normu chyby. Je-li například relativní
chyba měřená Frobeniovou normou pod úrovní 10−1, pak se hodnoty světelných
intenzit původního obrázku a jeho aproximace přibližně shodují na jednu platnou
cifru, což by mohlo být dostačující. Podle mne tedy není pohled na normu chyby
zavádějící. Jen musíme správně porozumět aplikaci, vědět co chceme, a stanovit
vhodnou toleranci pro dostatečnou aproximaci.

Poznámky

Na tyto poznámky není nutné reagovat (pokud autor s uvedeným souhlasí).

• Slovo „proměnná“ je často používáno v nesprávném významu. Měříme veličiny, re-
dukujeme dimenzi atd. (nikoli proměnné)

• Str. 4 „následně je natáhne“ je nepřesná formulace. Jde o zvětšení či zmenšení
velikosti vektoru, případně o škálování vektoru.

• Str. 5 Definice 3. Tisková chyba v definici kovariance.

• „Algebraicky se na tyto pojmy dá nahlížet jako na skalární součin“, „převedeme
uvedené pojmy na náš případ“ ... neobratné formulace.

• Str 12, řádek -5. Součet absolutních hodnot αi na druhou je roven jedné.

• Str. 12. V důkazu chybí závěrečná úvaha, proč je Ak optimální.

• Definice 5 a Věta 8 by měly být formulovány pro čtvercové matice.

• Postup v sekci 3.4 je stejný jako postup v sekci 3.3 a není nutné jej opakovat.

• V klíčových slovech práce je uvedeno TSVD. V práci ale není tato zkratka použita
ani vysvětlena.
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