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1. Zadání závěrečné práce.
Práci považuji za středně náročnou; náročnost odpovídá povaze předkládané práce, tedy práci
bakalářské (s přihlédnutím k faktu, že ji řeší posluchač zaměřený na oblast matematiky). Zadání
považuji za splněné, avšak ke způsobu provedení práce mám připomínky, jak uvádím dále.

2. Aktivita studenta během řešení.
Autor pracoval samostatně a aktivně, ale méně systematicky. Na konzultace docházel vcelku
pravidelně a také i připraven. Poněkud problematická se nakonec ukázala značná diverzita autorova
uvažování a menší schopnost soustředit se zejména na kroky nezbytné k dosažení konečného cíle.

3. Aktivita při dokončování.
I poměrně rozsáhlé pasáže práce byly dokončovány s velmi malým předstihem před odevzdáním,
takže jsem jejich obsah již nemohl příliš ovlivnit.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Autor vytvořil program realizující spektrální rozklad Laplaceovy matice vytvořené pro zadaný obraz.
S jednotlivými složkami vlastních vektorů pak pracoval jako s novými souřadnicemi obrazových
bodů. Na základě těchto souřadnic pak provedl shlukování bodů, čímž realizoval tzv. segmentaci. K
práci mám mnohé připomínky, z nichž jako příklad uvádím následující.

Autor se ve svém uvažování příliš zaměřil na situaci, kdy se graf odpovídající obrazu rozpadne na
nezávislé komponenty korespondující se segmenty obrazu (což je doprovázeno nalezením
odpovídajícího počtu nulových vlastních čísel Laplaceovy matice). Jak jsem pana autora během
konzultací vícekrát upozorňoval, nelze takovou situaci v praxi obvykle očekávat. Jedná se o situaci
jednodušší, než než je obvyklé, a bylo by ji také možné řešit jednoduššími metodami, než je
výpočetně poměrně velmi náročná metoda opírající se o spektrální rozklad. Důsledky tohoto autorova
uvažování se negativně projevují na více místech práce.

Experimentální část není zpracována precizně. Není řádně popsána metodika testování, soubor
testovacích obrázků mohl být rozsáhlejší. Není jasné, jak autor vyhodnocoval, který výsledek je
nejlepší (jak v experimentální části píše). A priorní stanovení počtu uvažovaných vektorů (viz.
tabulky na straně 46 a dalších) u metody spektrálního shlukování je poněkud proti smyslu této
metody.

Na mnoha místech mohla být práce napsána s větším nadhledem. Způsob, jak autor přechází od
spojité k diskrétní variantě problému mohl být podepřen názornými, poučnými a autorovi
pravděpodobně i známými analogiemi (Laplaceova matice vznikne také např. zápisem Kirhoffových
zákonů, pokud si graf představíme jako odporovou síť). Kvadratická forma 0.5x^TLx má pak význam
energie, kterou síť spotřebovává. Bylo by pak lépe jasné, že minimalizace výše uvedené formy tak,
aby bylo dosaženo energie nulové (jak se v práci na více místech předpokládá) je poměrně speciální
případ. Na více místech práce mohlo být vysvětlení přímočařejší a tím i srozumitelnější. Např. místo
poměrně rozsáhlého odvozování na straně 11 stačilo poukázat na fakt, že Laplaceova rovnice je
Euler-Lagrangeovou rovnicí pro minimalizaci funkcionálu ze začátku zmíněné strany.

V práci existují i nesrovnalosti, které bych sice označil za nesrovnalosti lokální, ale které při jistém
stupni jejich intenzity rozhodně nelze přehlédnout. Např. jaké tvrzení má potvrzovat důkaz začínající
na straně 22? (Viz poslední odstavec na straně 21.) Rovnici (34) v uvedeném důkazu iterpretuji tak,
že tvrdí, že pro pozitivně semidefinitní matici L je vždy x^TLx menší rovno 0 (protože w_ij je vždy
větší rovno 0). I na tuto nesrovnalost by autor nejspíš snadno přišel, pokud by měl na mysli, že jak
výraz v rovnici (30), tak i výraz v rovnici (34) mají význam energie. Správně ostatně není zřejmě už



ani rovnice (31). Normovaná Laplaceova matice ve tvaru, jak je v práci uvedena, není maticí
popisující náhodnou procházku, jak autor v práci tvrdí atd. Tyto a podobné problémy hodnotím jako
vcelku zarážející.

Mezi již čistě formální nedostatky řadím, že v závěru práce chybí u některých obrázků číslování a
popisky.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Těžiště práce mělo být v experimentu, jehož cílem bylo zjistit, jaké výsledky lze od segmentačních
metod založených na spektrálním a difúzním spektrálním shlukování očekávat. Zadání
nepředpokládalo zjištění nových poznatků teoretického charakteru.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
I s přihlédnutím k faktu, že se jedná o práci bakalářskou, soudím, že počet citovaných prací mohl být
o něco vyšší.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce splňuje zadání. Je však vypracována způsobem, k němuž jsem měl výše uvedené připomínky,
které považuji za nikoli zanedbatelné.

8. Otázky k obhajobě.
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