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Úvod 

Disertační práce s názvem „Nový způsob hodnocení kvality videa“ předložená panem Ing. Jaroslavem Frndou je 
psána  ve  slovenštině, má  rozsah  101  stran  včetně  příloh,  obsahuje  35  ilustrací  a  10  tabulek. Disertace  se 
zabývá aktuální problematikou hodnocení kvality videa s ohledem na vnímanou kvalitu zážitku QoE (Quality of 
Experience). 

(a) Splnění cílů disertace 

Hlavním  cílem  disertační  práce,  který  je  uveden  již  v abstraktu,  bylo  navrhnout  novou metodu  hodnocení 
kvality videa využívající prvky umělé inteligence, která propojuje objektivní a subjektivní přístupy k hodnocení 
QoE.  Dílčí  cíle  disertační  práce  jsou  představeny  v kapitole  6  a  jde  konkrétně  o  (i)  vytvoření  testovacích 
videosekvencí  podle  definované metodiky,  (ii)  vytvoření  databáze  trénovacích  a  testovacích  dat,  (iii)  návrh 
nového přístupu  k hodnocení  kvality  videa,  a  (iv)  verifikace navrženého modelu.  Tyto  cíle představují popis 
ověřené struktury návrhu a verifikace metrik pro hodnocení kvality multimediálních signálů, která  je obvykle 
používána  odbornou  komunitou  v této  oblasti  a  setkáme  se  s ní  ve  většině  publikací  na  toto  téma.  Jádro 
disertace  spočívá  v řešení  hlavního  stanoveného  výzkumného  úkolu  (iii),  tedy  návrhu  vlastního  přístupu 
k hodnocení  kvality  videa.  Ostatní  úkoly mají  spíše  podpůrný  charakter,  což  však  nesnižuje  jejich  význam. 
Všechny stanovené cíle disertace byly splněny, zejména pak byl navržen vlastní způsob hodnocení kvality videa 
v podobě modelu umělé neuronové sítě, který umožňuje odhadnout subjektivně vnímanou kvalitu z pohledu 
koncového uživatele a to na základě kombinace vstupních příznaků získaných analýzou videosekvence. Přínosy 
disertace a úroveň vyřešení jednotlivých stanovených cílů jsou zhodnoceny v dalších částech posudku. 

(b) Postup řešení problému, výsledky disertační práce a přínos studenta 

Hlavním  stanoveným  cílem  disertační  práce  byl  návrh  nového  přístup  k hodnocení  kvality  videa  s využitím 
prvků  umělé  inteligence.  Zvolený  postup  řešení  problému  spočíval  nejprve  ve  vytvoření  databáze 
videosekvencí  doplněné  o  související  výsledky  hodnocení  vnímané  kvality,  které  byly  získány  v  rámci 
subjektivního  experimentu  se  skupinou  pozorovatelů.  Zde  byly  vhodně  zvoleny  4  zdrojové  (nezkreslené) 
videosekvence  z aktuální volně přístupné databáze. Při  tvorbě  zkreslených videosekvencí  se autor omezil na 
následující aplikační scénář, kodeky H.264, H.265 (implementace x264 a x265 v FFmpeg), rozlišení HD, FullHD, 
UHD, bitové toky v rozsahu 5 až 15 Mbit/s a simulovanou ztrátu paketů při přenosu s celkovým počtem 432 
zkreslených videosekvencí. Pro potřeby trénování a testování modelu, který využívá umělé neuronové sítě, má 
tato databáze relativně malou různorodost a z toho také plynoucí omezení na daný aplikační scénář. Na tento 
problém autor práce upozorňuje a  jde o běžný  jev při použití metod  s prvky umělé  inteligence. Rozsáhlého 
subjektivního  experimentu  se  zúčastnilo  60  pozorovatelů.  V práci  bohužel  chybí  podrobnější  popis  tohoto 
hodnocení a zejména pozorovacích podmínek (např.  jas displeje, pozorovací vzdálenost,  intenzita osvětlení v 
laboratoři). Autor uvádí, že experiment proběhl podle doporučení ITU‐R BT.500 s využitím metodiky ACR. Jde 
sice o zásadní  informaci, která však nepředstavuje dostatečně podrobnou specifikaci experimentu, obvyklou 
v odborných publikacích na toto téma. Výsledek experimentu je prezentován ve formě základních statistických 
parametrů.  Variabilita  soudů  pozorovatelů  je  ověřena  na  základě  variačního  koeficientu  a  jiné  doplňkové 
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statistické  charakteristiky  (např.  intervaly  spolehlivosti)  nejsou  podrobněji  diskutovány.  Stručné  porovnání 
výsledků subjektivního testu pro  jednotlivé testované parametry  (např. kodek x264 a x265)  je provedeno na 
základě  středních  soudů  MOS  a  není  doplněno  posouzení  s využitím  vhodných  statistických  testů.  Vedle 
subjektivního hodnocení je proveden také výpočet běžně používané a ověřené objektivní metriky SSIM s plnou 
referencí. Získaná databáze, přes výše uvedené výhrady, může být cenným nástrojem pro odbornou komunitu. 
To  je  podmíněno  požadavkem  na  volnou  dostupnost  a  podrobnou  dokumentaci  s doplněním  výše 
identifikovaných chybějících charakteristik testovacího pracoviště a statistické analýzy získaných dat. 

Výsledky subjektivního experimentu byly následně využity při návrhu vlastní metody pro odhad QoE založené 
na umělé neuronové síti, konkrétně v procesu jejího trénování a testování. Pro implementaci klasifikátoru byla 
vhodně  zvolena platforma Python,  která umožňuje  snadné uplatnění navržené metody  v praxi. Trénování  a 
testování bylo realizováno pomocí křížové validace s desetinásobným zopakováním trénování a testování. Byl 
aplikován náhodný výběr dostupných vzorků z databáze v poměru 7:3 ve prospěch trénovací množiny. V textu 
práce chybí detailní analýza vhodnosti výběru vstupních příznaků s omezením na konstatování, že do umělé 
neuronové  sítě  vstupuje  6  hodnot  popisujících  charakter  videa  a  jeho  odolnost  na  ztrátovost.  Podle 
podrobnějšího popisu v závěru příslušné kapitoly a také podle přiložené  implementace se ukazuje, že použité 
vstupní příznaky jsou (a) typ kodeku, (b) rozlišení videosekvence, (c) bitový tok, (d) číslo scény, (e) typ scény a 
(f)  hodnota metriky  SSIM.  Pouze  příznak  SSIM  tak  vychází  z obvyklého  schématu  hodnocení  kvality  obrazu 
s plnou  referencí. Zbývající parametry v podstatě  jasně definují konkrétní  zkreslenou videosekvenci a  tím  se 
zvyšuje  náchylnost  neuronové  sítě  na  přetrénování  (overtraining)  a  zhoršuje  se  také  schopnost  zobecnění 
(generalization), což  jsou velmi důležité vlastnosti modelů založených na metodách strojového učení. Použitá 
umělá neuronová  síť  je  vrstevnatá  síť  s optimalizací nelineární aktivační  funkce a  topologie. Optimalizačním 
kritériem byl Pearsonův lineární korelační koeficient mezi výsledky subjektivního experimentu MOS a predikcí 
na výstupu umělé neuronové sítě. Autor ukazuje, že navržený model s neuronovou sítí funguje velice dobře při 
využití  vlastní  databáze  testovacích  videosekvencí  a  výsledků  subjektivního  experimentu.  Jako  určitý 
nedostatek  je možno  uvést,  že  pro  ověření  účinnosti  navrženého modelu  nebyla  použita  externí  databáze, 
která by potvrdila schopnost tohoto modelu zobecňovat a také prokázala vhodnost výběru příznaků. V textu 
postrádám  podrobnější  návrh  postupu  extrakce  zvolených  příznaků  z jiných  než  v databázi  dostupných 
videosekvencí, aby bylo model možno aplikovat v praxi a nebyl omezen pouze na tyto videosekvence. Zvolený 
poměr  7:3  ve  prospěch  velikosti  trénovací množiny  by  bylo  žádoucí  v  doplňkové  analýze  rozšířit  o méně 
výhodné poměry pro potřeby ověření schopnosti generalizace 

(c) Význam pro praxi a rozvoj vědního oboru 

Předložená  práce  má  význam  pro  praxi  a  rozvoj  vědního  oboru  zejména  s ohledem  na  dva  zásadní 
prezentované  a  výše  hodnocené  výsledky.  Databáze  testovacích  videosekvencí  a  souvisejících  výsledků 
rozsáhlého  subjektivního hodnocení může mít  zásadní  význam při  testování a porovnávání účinnosti metod 
hodnocení kvality videosekvencí. Druhý výsledek  s významem pro  rozvoj oboru  je vlastní přístup hodnocení 
kvality  videa  pomocí  umělé  neutronové  sítě.  Tento  přístup  odhaduje  vnímanou  kvalitu  videosekvence  na 
základě  příznaků,  které  odpovídají  parametrům  použitým  při  tvorbě  komprimovaných  videosekvencí  a  jsou 
doplněny o  výsledek  získaný  výpočtem metriky  SSIM  s plnou  referencí. V  rámci disertační práce byl  vybrán 
vhodný typ a struktura neuronové sítě, která vstupní příznaky kombinuje do výstupního odhadu kvality videa. 
Na  tomto místě  je  třeba  zdůraznit,  že  v  odborné  literatuře,  starší  i  té  nejnovější,  lze  nalézt  řadu  různých 
přístupů k hodnocení kvality obrazu,  respektive QoE, využívajících metod strojového učení. V této disertační 
práci  je  navržena  nová  struktura  příznaků,  které  jsou  velmi  snadno  extrahovatelné  s malou  výpočetní 
náročností. Při použití testovacích videosekvencí z vlastní databáze je možno předpokládat, že i při praktickém 
nasazení  bude model  účinně  predikovat  kvalitu  přenášeného  videa. Naopak  při  použití  jiného  obrazového 
obsahu  nelze  na  základě  prezentovaných  výsledků  zaručit,  že  bude  navržený  systém  fungovat  se  stejnou 
přesností odhadu kvality. 

(d) Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 

Text  disertační  práce  je  psán  ve  slovenštině,  což  je  neobvyklé  a  bohužel  je  omezena  možnost  využití 
prezentovaných  výsledků  zahraniční  odbornou  komunitou.  Na  druhou  stranu,  výsledky  práce  byly  také 
prezentovány  v odborných  publikacích,  které  jsou  volně  dostupné  zahraniční  komunitě  v angličtině.  Ze 
stejného důvodu, tedy textu ve slovenštině, nemůže oponent objektivně zhodnotit jazykovou úroveň práce. Po 
formální  stránce  je  text  zpracován na  standardní úrovni. Vlastní grafické  ilustrace  jsou kvalitní a přehledné. 
Disertace však obsahuje, na práci  tohoto  typu, neobvykle velké množství převzatých grafických prvků, které 
jsou však vždy jednoznačně odlišeny od vlastních výsledků a původní zdroje jsou korektně citovány. 
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(e) Publikační činnost studenta 

V  závěrečné  části  práce  je  podán  přehled  účasti  doktoranda  ve  výzkumných  projektech  a  shrnuta  jeho 
publikační aktivita. Je zřejmé, že se doktorand aktivně zapojil do řešení několika výzkumných projektů  interní 
grantové soutěže a  také do projektů  realizovaných ve spolupráci se zahraničními výzkumnými  laboratořemi. 
Publikační činnost doktoranda je rozsáhlá, ve WoS figuruje 15 záznamů (28. 1. 2018), z toho 11 konferenčních 
příspěvků (doktorand hlavním autorem u 4 příspěvků) a 5 článků v časopisech (doktorand hlavním autorem u 1 
příspěvku).  Ve WoS  lze  nalézt  celkem  23  citací  na  práce  autora  (h‐index  =  3),  z toho  20  bez  autocitací. 
Nejvýznamnější  publikací  doktoranda  související  s tématem  disertace  je  článek  v časopise  s nenulovým  JCR 
Impact Factorem: 

 Frnda, J., Voznak, M., Sevcik, L. Impact of packet loss and delay variation on the quality of real‐time 
video streaming, Telecommunication Systems, 62 (2), 2016, pp. 265‐275. 
[Telecommunications ‐ JCR IF (2016) = 1,542; Rank  = 53/89; Quartile = Q3; Percentile = 41,011] 

V databázi Scopus  figuruje 19 záznamů  (28. 1. 2018), z toho 13 konferenčních příspěvků  (doktorand hlavním 
autorem u 4 příspěvků) a 6  článků v  časopisech  (doktorand hlavním autorem u 2 příspěvků). Ve Scopus  lze 
nalézt celkem 83 citací na práce autora (h‐index = 5), z toho 67 bez autocitací. 

Určitým nedostatkem textu práce je, že doktorand lépe nepracuje s odkazy na svoje vlastní publikace. Bylo by 
tak  zřejmé,  které  z  popsaných  výsledků  již  byly  studentem  uplatněny,  případně  v  jakých  časopisech  či 
konferencích. 

(f) Shrnutí 

Disertační práce pana Jaroslava Frndy představuje nové vědecké poznatky získané výzkumnou činností autora, 
které  jsou  v disertační práci prezentovány a diskutovány. Odpovídající průběžnou  vědeckou  činnost  ilustrují 
publikované  práce  doktoranda,  včetně  článku  v impaktovaném  časopise,  kde  je  doktorand  také  hlavním 
autorem.  Předložená  disertace  prezentuje  výsledky původní  vědecké  práce  doktoranda  s  novými  poznatky, 
které mohou přispět k dalšímu rozvoji oboru. 

Vzhledem  k dosaženým  výsledkům  a  s ohledem na další  relevantní  aspekty předložené práce doporučuji 
tuto  práci  k  obhajobě.  Autor  prokázal  svou  schopnost  pracovat  samostatně,  tvořivě  a  systematicky  na 
daném problému pomocí vědeckých metod a ukázal svůj potenciál pro další výzkumnou práci. Podle mého 
názoru,  přes  uvedené  výhrady  a  připomínky,  předložená  disertační  práce  splňuje  předpoklady  k  udělení 
titulu Ph.D. za jménem jejímu autorovi. 

 

Návrh otázek k diskusi u obhajoby 

1. Jaký byl použit přehrávač videosekvencí? Může mít použitý přehrávač vliv na vnímanou kvalitu videa, 
zejména s ohledem na následnou filtraci a potlačení artefaktů? 

2. Jako  hlavní  příznak  popisující  objektivní  kvalitu  videa  založený  na metrikách  s plnou  referencí  byl 
použit  v navrženém  modelu  SSIM.  Zdůvodněte  volbu  této  metody  vzhledem  k  jiným  současným 
efektivním metrikám, jako např. FSIMc, VIF. 

3. Byl  analyzován  význam  jednotlivých  příznaků  na  celkovou  účinnost metody  založené  na  následné 
klasifikaci umělou neuronovou  sítí? Které použité příznaky mají pro odhad výsledné kvality největší 
význam? 

4. Diskutujte a zdůvodněte kategorii (FR, RR nebo NR), do které patří Vámi navržená metoda hodnocení 
kvality videa a to vzhledem k využití referenčních obrazových dat pro výpočet příznaků? Jaká z toho 
plynou případná omezení pro využití metody v reálném komunikačním systému? 

5. Byla  provedena  analýza  schopnosti  zobecňování  u  navrženého  modelu  v případě  použití  jiných 
videosekvencí,  než  těch,  které  jsou  součástí  vlastní  databáze?  Diskutujte  omezení  navrženého 
systému v praxi z tohoto pohledu. 

6. Domníváte se, že realizovaná databáze zahrnuje všechny důležité aplikační scénáře, nebo vidíte určitá 
omezení, případně jaká? 

7. Byla  vedle  linearity a  schopnosti predikce  (Pearsonův  lineární  korelační koeficient)  zkoumána  také, 
obecně důležitější, monotónnost predikce (Spearmanův pořadový korelační koeficient)? 

 

V Haagu, 28. 1. 2018 

    Ing. Karel Fliegel, Ph.D. 
    Oponent, FEL ČVUT v Praze 


