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Předložená dizertační práce se věnuje zpracování digitálních mikroskopických 

obrazů se zaměřením na vzorky v příčném řezu, které se odebírají z uměleckých 

děl. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první je rozebrán problém 

segmentace mikroskopických vzorků uměleckých děl a návrh postupu 

segmentace studované datové sady. Ve druhé je stručně popsán systém Nephele, 

který umožňuje ukládání a následné vyhledávání dat o vzorcích. 

 

V první části práce je provedena rozsáhlá studie více než deseti známých 

segmentačních algoritmů s cílem najít nejvhodnější metodu pro studovaná 

mikroskopická data. Ta pochází ze tří různých modalit (SEM, UV a VIS). 

Úspěšnost algoritmů je vyhodnocena s využitím 10 různých měr, které hodnotí 

kvalitu segmentace vůči manuálně vytvořeným „správným“ binárním maskám 

(„ground-truth“ obrazy). Nemalá pozornost je také věnována fúzi algoritmů 

s cílem získat vyšší úspěšnost segmentace. Tohoto cíle bylo dosaženo 

většinovým „hlasováním“ výsledných masek získaných pomocí tří 

nejúspěšnějších algoritmů pro danou modalitu.  Závěry této kapitoly jsou 

nepochybně zajímavé a užitečné pro lidi hledající vhodnou segmentační metodu 

pro podobná data jako byly studovány v práci. 

 

Druhá část shrnuje základní rysy databázového systému Nephele, na jehož 

vývoji se doktorand významně podílel. Z pohledu základního výzkumu v oblasti 

vyhledávání obrazových dat (image retrieval) i ukládání dat se jedná o aplikaci 

standardních a známých technik, nicméně je jasné, že vytvořený systém může 

dobře sloužit výzkumníkům v oblasti umění i restaurátorům obrazů. V této 

oblasti se jedná o unikátní výsledek zasluhující pozornost. 

   

Přestože práci pokládám za solidně provedenou, mám několik kritických 

poznámek, které uvádím v jednotlivých bodech, aby na ně bylo snadnější 

reagovat. 

1. Odstraňování legendy (kap. 3.1) považuji za částečně umělý problém. 

Kvalitní snímací software dokáže ukládat data bez těchto „okras“ pro 

uživatele. Preferované řešení bývá pokusit se získat data bez legendy, i 

když chápu, že ne vždy je toto v praxi možné. Jinak, obecně se úlohou jak 

doplnit chybějící informaci v obraze do pokažených pixelů z okolí zabývá 

tzv. „dokreslování obrazu“ (image inpainting), které nebylo v práci přímo 

zmíněno ani diskutováno. 

2. Algoritmus popsaný v kap. 3.2. pro odstranění artefaktů vzniklých 

broušením je standardní jednoduchý frekvenční filtr pro potlačení 



periodických struktur v obraze. Zvolené řešení pokládám, vzhledem 

k charakteru degradace, za rozumné, přesto se domnívám, že existuje 

prostor pro zlepšení tohoto filtru. Zejména když uvážíme, že 

odstranění/potlačení artefaktů se podařilo u VIS obrázků jen u 77% 

případů. Bohužel práce nediskutuje limity zvoleného řešení ani důvody 

proč filtr selhával, úspěšnost filtru byla hodnocena pouze subjektivně bez 

exaktní kvantifikace filtru, takže je těžké pochopit proč je úspěšnost na 

takto nízké úrovni a jak se filtr ve skutečnosti choval na problematických 

vstupech.  

3. Byla studována nezávislost použitých měr? Například nějakým vhodným 

statistickým testem po získání výsledků? Vzájemná závislost měr totiž 

může vychýlit hodnocení kvality segmentace. 

4. V práci se píše (str. 35), že metody GC_RD a GC_CV v některých 

případech zcela selhávají. Co je důvodem?  

5. Některá tvrzení v práci jsou přehnaně silná. Píše se například o ambici 

(str. 3) studovat a nalézt segmentační metody pro mikroskopické obrázky 

obecně. Toto je pochopitelně nepřesné. Práce se zabývá konkrétní aplikaci 

a těžko lze předjímat, zda výsledky budou platné obecně.  

6. Naopak některá tvrzení jsou poměrně vágní a myslím, že by informace šly 

prezentovat „vědečtěji“ (např. str. 30 „…resulting binary masks after the 

segmentation are slightly post-processed using mathematical 

morphology“, není jasné, co znamená „slightly“, nebo na str. 33 „…there 

are some cases where the indices do not decide entirely correctly.“, není 

jasné, co znamená „entirely correctly“) atd.  

7. Přesnější formulaci by si zasloužila i definice vstupních dat, tj. pokusit se 

matematicky lépe přiblížit přítomné degradace a defekty a zvážit principy 

formování mikroskopického obrazu danou modalitou. Toto by usnadnilo 

volbu vhodných segmentačních metod, zejména těch matematicky dobře 

založených, i studium a diskuzi jejich vhodnosti či nevhodnosti pro danou 

modalitu. Nevystavění tohoto „pevného základu“ svádí člověka k pohledu 

na segmentační metody jako na nějakou černou skříňku, která buď 

funguje, nebo nefunguje bez možnosti pochopit důvody neúspěchu.  

8. Vzorce měr RI a ARI lze dle mého názoru zapsat přehlednějším a 

přímočařejším způsobem pomocí množin.  

9. Při fúzi segmentačních metod se vycházelo z průměrných výsledků 

studovaných algoritmů. Tento přístup neumožňuje zohlednit při fúzi 

případnou excelenci určité metody na části datové množiny (toto nebylo 

v práci studováno). Přitom se domnívám, že vzhledem k neexistenci 

univerzální segmentační metody a různorodosti dat, je třeba fúzi provádět 

na základě znalosti chování segmentačních algoritmů na jednotlivých 

obrazech, nikoliv na základě znalosti chování na celé datové množině. 

Toto nesnižuje výsledky práce, protože studovaná sada byla zřejmě 

dostatečně homogenní a zvolená fúze tak vedla k vylepšení chování 



segmentace, nicméně má poznámka má upozornit na případný prostor pro 

další vylepšování segmentace. 

Po formální stránce text splňuje požadavky na doktorské práce. Text je 

dostatečně přesný a srozumitelný. Dokumentuje odvedenou práci. Obrázky jsou 

vhodně zvoleny. Po jazykové stránce by text zasloužil korekturu. Práce 

s literaturou je na potřebné úrovni. Počet a kvalita dosavadních publikací autora 

je spíše nižší.  

 

Práce prokazuje předpoklady autora k samostatné tvořivé práci a doporučuji ji 

k obhajobě.   
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