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Diplomová práce Tomáše Zámečníka se zabývá metodami sledování a rekonstrukce 

trajektorií částic v sekvenci obrazů. Cílem práce je navrhnout a implementovat systém pro 
rekonstrukci pohybu a dělení živých buněk. Podle abstraktu a závěru práce se za tímto 
účelem využívají výsledky v publikovaných vědeckých článcích, které se podrobují kritické 
analýze a navrhují se vylepšení. Text práce je však při uvádění zdrojů jednotlivých technik 
nedůsledný a pro nezasvěceného čtenáře je téměř nemožné poznat, která popisovaná 
technika pochází z předchozí práce a která je původním přínosem diplomanta. 

Nejsem odborníkem na problematiku sledování trajektorií částic, a proto nemohu 
posoudit vhodnost použitých technik. Nicméně pro příkladové sekvence přiložené k práci je 
diplomantův program schopen zrekonstruovat věrohodné trajektorie. V tomto ohledu je 
tedy možné považovat diplomantovu práci za úspěšnou.  

Na druhou stranu text diplomové práce naprosto neodpovídá standardním 
požadavkům na formu výzkumné zprávy. Za nejzásadnější problémy považuji následující: 

 V práci chybí přehled a diskuze předchozí práce, zdůvodnění zvoleného 
způsobu řešení a přehled alternativních možností. 

 Úplně chybí empirická analýza a diskuze výsledků!!! Na základě předloženého 
textu není možné posoudit, zda je diplomantovo řešení vhodné nebo ne. 

 Kapitola 2 (Dekompozice problému) diskutuje problém velice vágně, bez 
jakýchkoli matematických definic. Je velmi těžké sledovat, co se v této kapitole 
vlastně vysvětluje. Např. „Pro trajektorie, které nejsou ještě ukončeny, 
vytvoříme predikci pro nově připojovaný snímek.”  Predikci čeho vlastně? Jak?  
Nebo: „Budeme počítat, že čím vyšší ohodnocení, tím pravděpodobnější 
spojení.“  Co to přesně znamená? Jaký je přesně vztah mezi ohodnocením a 
pravděpodobností spojení? Je to popsáno dále v textu? Pokud ano, proč není 
uveden odkaz? 

 Použití Kalmanova filtru pro tracking se zdá velmi přirozené. Předpokládám, že 
tato myšlenka byla převzata z  literatury. Pokud tomu tak skutečně je, měl by 
být uveden odkaz na příslušný zdroj. V opačném případě by mělo být 
zdůrazněno, že se jedná o původní příspěvek práce. 

 Sekce 3.1.6. diskutuje použití několika modelů pohybu současně. Opět není 
vůbec jasné, zda je tento přístup převzat z předchozí práce nebo zda se jedná o 
původní příspěvek diplomantovy práce. 

 Popis implementace v Kapitole 7 je absolutně nedostatečný. (Proč není Příloha C, 
Programátorská dokumentace, součástí kapitoly  Implementace?) 

 V závěru diplomant píše: „V rámci naší práce jsme provedli kritiku převzatých 
metod a rozebrali jejich možnou modifikaci.“  Žádnou takovou diskuzi jsem 
v práci nenašel a velice ji postrádal (viz výše). 

 Dále se v závěru píše: „Při trackingu nasegmentovaných částic, tak jak byl 
předveden v naší práci, shledávám jeho největší slabinou a místem hlavního 
výskytu chyb nikoliv absenci globálně optimálního řešení zároveň v čase a 
prostoru, ale přílišnou citlivost k výsledkům segmentace.“ Jak diplomant došel 



k tomuto závěru? Jakou analýzou je toto tvrzení podloženo? Z textu práce žádný 
takový závěr nevyplývá. (V textu žádná empirická analýza algoritmů není.) 

 
Méně důležité výtky k textu práce: 

 Trajektorie v obrázcích nejsou vůbec patrné (např. obr. 1.2) 

 „Pojem párování zde přebíráme z teorie grafů.“ Chybí odkaz na literaturu. 

 V textu chybí odkaz na Obrázek 2.1 a popis tohoto obrázku. Např. co znázorňují 
šipky v diagramu? 

 Kapitola 3:  V odstavci značení chybí definice m a n. 

 Rovnice (3.17) udává vzorec pro matici H, avšak text nijak nezdůvodňuje proč 
má tato matice právě tento tvar. 

 Některé podkapitoly kapitoly 3 pracují s body ve dvoudimenzionálním prostoru, 
jiné s body ve 3D bez jakéhokoli vysvětlení. To je velice matoucí. 

 Obrázek 3.2 „Barva odpovídá rychlosti.“ Jak? Jaká barva odpovídá jaké 
rychlosti? 

 Celá Kapitola 4 svou formou do diplomové práce vůbec nezapadá. 
Předpokládám, že tento výklad je převzat z literatury. Pokud ano, měl by být 
uveden odkaz. 

 Sekce 4.4.2 Měření urychlení algoritmu: Domnívám se, že tato informace patří do 
kapitoly Výsledky (Ta však v práci vůbec není!). 

 Strana 29 dole: „Celkové trvání trackingu před a po urychlení zachycuje 
následující tabulka.“  Tato věta není žádnou tabulkou následována. 

 Obrázky 4.2 a 4.3 mají velmi nízké rozlišení. Trajektorie jsou téměř 
nerozpoznatelné. 

 Chybí odkaz z textu na Obrázek 6.1. Co vlastně obrázek ukazuje? 

 Text obsahuje řadu překlepů, např. 
It's goal … -> Its goal… 
odhadnem rychlost … -> odhadneme rychlost 
rozhodje -> rozhoduje 
přířazování -> přiřazování 
teorie grafu -> grafů 
trajektori -> trajektorie 
spojení trajektorié ->  trajektorií 

 
 
Hodnocení předložené diplomové práce mě staví před nelehký problém. Přiložený program 
jasně ukazuje, že diplomant skutečně dokázal splnit zadání práce, co se implementace týče. 
Na druhou stranu, text diplomové práce, podle mého názoru, nesplňuje požadavky na 
formu technické zprávy výzkumného charakteru. Z tohoto důvodu nemohu předloženou 
diplomovou práci, v její současné podobě, doporučit k obhajobě.  Doporučuji text diplomové 
práce přepracovat podle výše uvedených bodů a zaměřit se zejména na vztah diplomantovy 
práce k předchozí literatuře. 
 
 
 
V Curychu, 29. srpna 2012 
 
 
 
 Jaroslav Křivánek 


