
Zápis

z obhajoby disertační práce pana PhDr. Bedřicha Vychodila

konané dne 24.7.2013

téma práce: „Produkce digitálních obrazových dat a jejich kontrola“

obor: informační věda

přítomní: Doc. PhDr. Rudolf Vlasák, Doc. RNDr. Jiří Souček , DrSc., PhDr. Barbora Drobíková, Ph.D., 

PhDr. Eva Bratková, Ph.D., Doc. Ing. Vilém Sklenák, CSc., Ing. Miloslav Nič, Ph.D. (dle prezenční  

listiny)

Předseda komise doc. PhDr. Rudolf Vlasák zahájil obhajobu a představil přítomným kandidáta.

Představil oponenty a školitele.

Školitel představil doktoranda a seznámil komisi s uchazečem a jeho diz. prací. Doc. Souček převzal 

vedení dizertační práce postupně. Hodnocení uchazeče a studia: pracoval samostatně, našel si svůj 

směr výzkumu spojující teorii a praxi. Práce je podle názoru školitele dobře připravená. Jsou uvedeny 

přínosy práce. Spojuje informační vědu s technologickými postupy přípravy digitálních obrazových 

dat. Doporučuje ji k obhajobě.

Slovo dostává kandidát na cca 15 minut představení práce. Kandidát seznámil přítomné se svou 

disertační prací. 

Teoretická část práce se zabývá zejména sedmi oblastmi: obrazový dokument, komprese dat, grafické 

formáty, snímací zařízení, produkce digitálních obrazových dat, kontrola kvality digitálních 

obrazových dat, modely uchování  a zpřístupnění digitálních dat.  V praktické části je navrženo 

digitalizační workflow a návrh softwaru pro hodnocení obrazových formátů. 

Poté oponenti přednesli závěry svých posudků.

Doc. Sklenák: celkově se mu práce líbila, rozsah práce byl poměrně velký. Připomínky ke struktuře: 

úvod příliš rozvláčný, formální úprava vzorců, další formality. Obsahově – velmi vydatný, citace velmi 

vydatné, volné používání pojmů skenování x digitalizace; kontrolní součet – hash; nepřesnosti 

formulací ohledně intervalů. Práce je monstrózní, velká část práce je poměrně popisná, spíše 

učebnicového charakteru, což není hlavní cíl dizertace. Z práce není úplně vidět stanovený problém, 

jeho řešení, analýza a výsledek. Práce neukazuje přesně podíl na projektu DIFFER, nevyplývá to 

z textu. Jinak doporučuje k obhajobě.

Dr. Nič se shoduje v tom, že teoretická část je poměrně obsáhlá. On vidí právě popisnost problému 

jako velký přínos, protože to chybí jak v češtině tak v angličtině. Co se týče workflow, nenašel žádnou 

výtku. Chyběl dostatek informací k aplikaci DIFFER, nelze ověřit. Otázky se týkají implementace 

workflow na pracovišti, licencí aplikace DIFFER. Kde se aplikace DIFFER uplatní ve workflow.

Kandidát PhDr. Bedřich Vychodil odpovídá na posudky oponentů. Předložil podněty k posudkům 

v písemné podobě.  Přiznává, že na aplikaci DIFFER pracovalo více pracovníků a je to uvedeno na s. 



156 dizertační práce. Vyjadřuje se k problematice zaměňování pojmů. Kontrolní součet a hash 

používá chybně, protože tomu přesně nerozumí. Vysvětluje, co nazývá hashem.

Dále se kandidát vyjadřuje k posudku dr. Niče a ukazuje, kde se aplikace DIFFER používá ve workflow.  

Dále se vyjadřuje k licencím a testování aplikace DIFFER.

Oponenti se vyjadřují k vystoupení kandidáta, souhlasí s jeho vyjádřeními.

Následuje diskuze, doc. Vlasák předává slovo dr. Bratkové.  Vyjadřuje se k obsahu práce.  Diskutují o 

potřebnosti publikování  částí práce. Slovo si bere doc. Souček. Diskutuje o formální struktuře práce., 

problematice vymezení tématu a jeho zpracování. Doc. Vlasák připomíná, že kandidát dostatečně 

publikoval. Kandidát se vyjadřuje též k předneseným podnětům. Doc. Souček – tematika práce – pole 

je výzkumně dosti hustě obsazeno, např. výzkumné pracoviště firmy Google, které ovšem vůbec 

nepublikuje svoje výsledky a lze jej sledovat jen studiem patentů. Většina výsledků jejich výzkumu je 

tajná. Doc. Sklenák se ptá na další vývoj aplikace DIFFER, pokud by skončilo financování výzkumu pod 

Národní knihovnou ČR. Kandidát odpovídá – aplikace DIFFER je open source software, bude 

k dispozici dokumentace.

Předseda komise shrnuje celou debatu nad oponenturami dizertační práce. Konstatuje, že kandidát 

na vše odpověděl kvalifikovaně. 

Uzavírá veřejnou část obhajoby.

Vyhlášení výsledků tajného hlasování: 

Komise navrhla udělit titul doktor (Ph.D.)

Zapsal:

Barbora Drobíková


