
Posudek oponenta na diplomovou práci

Vojtěcha Luhana nazvanou

Samoopravné kódy a rozpoznávání podle duhovky

Práce se zabývá velmi zajímavým námětem a zahrnuje množství témat a mo-
tivů. Po stránce jazykové (je psána anglicky) i po stránce grafické úpravy je
vynikající. Po stránce matematické však zůstává příliš na povrchu a nenaplňuje
standard, který lze pro diplomové práce na MFF UK považovat za samozřejmý.
Explicitně vypracované matematické partie jsou až na drobné výjimky buď příliš
snadné nebo nedostatečně vyložené. Autora lze pochválit za integraci poznatků
z různých zdrojů. Jistě to není tak, že by celá práce musela být rigorózně vypra-
cována, a že by tedy nemohla obsahovat partie, která by byly spíše informativní.
Problém je, že takový charakter zde má téměř celá práce. Není zde žádné téma,
které by mělo nějakou vyšší náročnost a bylo rozvedeno do detailů, tak aby bylo
patrné, že autor výrazně překročil hranici aproximativního zacházení s matema-
tikou, který je obvyklý v souhrnných referativních článcích (často inženýrského
typu), které si nekladou za cíl plný matematický výklad, ba ho často úmyslně
nechávají jako nezjevené know-how autorů.

Práce obsahuje celou řadu celků, které jsou ryze matematické, byť jsou umís-
těny uvnitř výkladu, který by podle nadpisu měl být přímo k tématu. Tyto celky
tento posudek postupně prochází, a konkretizuje obecnou výtku výše.

Strana 15/16 obsahuje definici křivkového integrálu, definici derivace rovinné
reálné funkce v daném směru a definici metriky. Je v pořádku, že jsou uvedeny,
pokud to pro autora nebyly pojmy samozřejmé. Ovšem pro aplikaci podstatná
informace, totiž jak se onen maximální gradient hledá (strana 16 dole) uvedena
není. Podobně je dobře, že je uvedena definice symetrické dvourozměrné Gaus-
sovy funkce (str. 15 nahoře), avšak doprovodná informace není dostatečná, aby
čtenář věděl, jak se přesně aplikuje, a jak se tedy ze snímku I dostane vyhlazený
snímek I ′. Rozhodně by na základě uvedených informací nebylo možnost napsat
například nějaký počítačový program (zdůrazňuji: zde i jinde nejde o to, že by
nutně musela být zrovna tato část rozvedena. Jde o to, že nějaká podobná část
by rozvedena být měla. Stejně tak, kde je informace nedostatečná pro úplné
rigorózní pochopení, tak by to mělo být explicitně uvedeno.)

Strany 21–23 obsahují definici σ-algebry, skalárního součinu (která se ovšem
zdá být ne úplně správná, protože poslední podmínka pracuje s konjugovaným
komplexním číslem), dále definici normy, Cauchy-Schwartzovu podmínku, dů-
kaz, že odmocnina ze čtverce skalárního součinu dává normu a že norma indukuje
metriku. Prostor věnovaný těmto (a dalším) elementárním faktům a definicím
kontrastuje podivně s definicí prostoru L2(R2), kde se bez jakéhokoliv komentáře
použije Lebesgeův integrál.

Na stranách 24–26 je definice waveletu a důkaz, že Haarův wavelet je wa-
velet. Je chvályhodné, že autor tento důkaz zvládl. Nepodařilo se mi však najít
důvod, proč je v diplomové práci uveden (zvláště, když je to na úkor jiných
možných údajů a kroků). V Daugmannově schématu se totiž používá, jak je v
práci správně uvedeno, Gaborův wavelet (který není waveletem, ale rámem –
frame).

1



Smutná je Proposition 6, strana 27. Autor si neuvědomil, že generující schop-
nost množiny v nekonečnědimenzionálním vektorovém prostoru nelze vyjádřit
výrokem o dimenzi. Pracuje jako kdyby L2(R2) měl dimenzi konečnou. Vlastní
důkaz je však správně. Na straně 29 je uveden Theorem 7 bez důkazu (například,
kdyby ten byl uveden, byla by role oponenta daleko příjemnější). Poté následuje
definice Schwartzovy funkce a konvoluce, a pak v rovnici (4.8) klíčová formule
pro výpočet kódu duhovky. Jenomže té formuli se nedá z předchozího rozumět.
Chápeme I(p, q) jako spojitou funkci? Jak? Jde o vyhlazení nebo o funkci po
částech konstantní? Rozvedení výpočtu a výklad na příkladech tvrzení, která
jsou uvedena v posledních dvou odstavcích strany 30, potažmo tvrzení strany
31, by opět mohlo dramaticky změnit dojem, že se autor systematicky složitější
matematice vyhýbá.

Formální definice na stranách 33 a 34 jsou v pořádku. Zabírají hodně místa.
To lze však akceptovat. Horší je to s reprodukcí standardních fakt kursu sa-
moopravných kódů, totiž, že Hammingova vzdálenost je metrika (str. 35), a že
Hammingovu vzdálenost je možno vyjádřit pomocí váhy rozdílu (Theorem 11).
Podobně lze stěží vnímat jako příspěvek zvyšující kvalitu reprodukci základ-
ních fakt o Hadamardových a Reed-Solomonových kódech. Prostor mezi oběma
těmito tématy zabírá (kromě titulků a obecných úvah) diskuse Levenshteinovy
metriky. To je zajímavé téma a určitě je dobře, že autora zaujalo. Problém ovšem
je, že je opět lehce práci cizorodé. To by se dramaticky změnilo, kdyby dokázal
skutečně tuto metriku na kódy duhovky aplikovat a předvedl nějaké výsledky
(byť třeba i negativní).

Témata zmíněná na stranách 46–53 jsou zajímavá. Podrobné rozpracování
kteréhokoliv z nich by pravděpodobně posunulo předkládanou diplomovou práci
do zcela jiné kategorie. V dané podobě se však zjevně jedná jen o hrubý popis
získaný z literatury.

Nejpodrobnější popis co do blízkosti k reálnému provozu lze nalézt v kapitole
3. I když jde však o popis zdánlivě přesný a podrobný, nebylo pro mne snadné
se v textu orientovat. Viz poznámky níže.

str. 13. Nerozumím tomu, jak jsou stanoveny hodnoty Bp, Bi, Bsc a Bsk. Je
to založeno na statistice předchozích snímků? Myslím si, že ano, protože v danou
chvíli hranice zornice, duhovky a bělma neznáme. Ať tak, či tak, vysvětlení je
nedostatečné. Navíce formulace ... denote a set of all brightness values ... má,
zdá se, nešťastně uvedený neurčitý člen, čímž je to celé ještě více matoucí.

str. 13 uprostřed. is stored and after the center of the eye is precise Odkazuje
se zde autor na nějaký nepopsaný postup, kterým se upřesňuje poloha středu
oka? Nebo jde o něco jiného? Dále there are also alternative ways to find the iris

center area. Jsou tyto alternativní postupy někde vyloženy? Jak o nich autor
ví? Nebo je to úvod k následujícímu popisu?

str. 14 nahoře. Místo Though by se asi hodilo pro srozumitelnost However

str. 14. Definice R. Není dostatečně jasné co do něj patří.
str. 14. Nerozumím tomu, jak se má roztažitelnost duhovky a zornice k da-

nému měření. Roztažitelnost je přeci věcí v čase proměnlivou, od měření k mě-
ření, zde však jde (domnívám se) o jeden jediný snímek. Jakou roli hraje, že při
jiných měřeních mohla mít duhovka/zornice jinou velikost. Jaký vliv má rozta-
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žitelnost na schopnost určit okraj duhovky a zornice? Význam hodnot Ri a Rp

mi tedy zůstal skryt.
str. 14. Nevím, jak naložit s minulým časem ve formulaci we downsized the

area of interest

str. 17. Matice H není prvek N
3. Asi mělo být definováno hr = hmax−hmin,

a tak i wr. Slovo dimensions zde mate. Snad range nebo size. Pro orientaci by
bylo dobré dát řádovou velikost matice H.

Z výše uvedeného vyplývá, že se domnívám, že práce by neměla být přijata
jako práce diplomová.

Aleš Drápal

V Praze 29. srpna 2013
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