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Bodové ohodnocení práce na základě jednotlivých kritérií:

přiměřenost rozsahu
vyuŽití odborné literatury vztahující se k zadanému tématu

adekvátnost pouŽitých experimentálních postupů

zpracováni výsledků
vyvození závěrů, příp. navrŽení dalšího postupu

logická stavba práce, provázanost textu s obrázý, tabulkami apod.

citace literatury
jazyková úroveň
grafická úprava a přehlednost
prezentace dat
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Dílčíhodnocení: ýborně-m

Slovní hodnocení zaměřené na splněníjednotlivých cílů, přínos práce ajejí celkovou úroveň:

V teoretické části práce jsou některé nedostatky, které jsou uvedeny v dodatku k tomuto posudku. Z nich závažnějši

vyjímám:

Str. 14. Funkce signum není bázovou funkcí WH transformace, ani Haarovy transformace' V rov. 3 a 4 jsou použiťy

koeficienty Hadamardovy a Haarovy matice, přičemŽ matice zde nejsou definovány.

str. l6. Rovnice 5 není správně. Dále není uveden význam veličiny N.

Str.2l. Zdenenidostjasně vysvětlen pojem fraktálního spektra ajak se zobrazového vzorku vytváří.

V experimentální části bylo provedeno mnoŽství měření a vyhodnocování různých závislostí na mnoha vzorcích

tisku jak metodou fraktální ana|ýzy,tak klasickým měřením. Diplomant vykonalve|ké množství kvalitní práce.

Za nedostatek vyhodnocení výsledků považuji zejména, že není v práci provedeno kvantitavní porovnání výsledků

metody fraktální analýzy a metody měření klasických parametrů.

Uvedené nedostatky nemají zásaďni vliv na celkovou dobrou úroveň dip|omové práce. Cíle práce byly splněny, jejím

přínosem ie ověření funkčnosti a|temativní metody měření paramerů kvaliw tisku.
otázlq] pro obhajobu:

V závěrech práce se uvádi, Že metoda fraktální analýzy je velmi citlivá metoda hodnocení parametrů kvality tisku.

Jaká je tedy citlivost metody fraktální analýzy na různé měnící se parametry tisku, např. mnoŽství nanášené barvy,

rozšíření tiskového bodu, kva]ita potiskovaného materiálu, popřípadě, jak by bylo možné tento parametr citlivosti

měřit'

Celkové hodnocení:

Závěrečná práce Richarda Sýkory splňuje zadání,
doporučuji ji k obhajobě a navrhuji klasiÍikovat stupněm velmi dobře.

V Pardubicích dne 4. června2012

Ing. Miroslav Friberl, Dr.



Diplomová práce studenta R. Sýkory _ dodatek k oponentnímu posudku.

Teoretická část:

Str. 13. V textu není uvedeno' co jsou bázové funkce DFT transformace' u ostatních

transformací ano. V rovnici 2mábýtvevýrazuv závorce znaménko x místo f.

Str. 14. Funce signum nenibázovou funkcí WH transfoÍmace' ani Haarovy transformace.

V rovnicích 3 a 4 jsou pouŽity koeficienty Hadamardovy a Haarovy matice' a dále v textu
jsou týo matice zmiňovány, přičemž není vysvětleno, co jsou to zamatice.

Str. 16. Rovnice 5 není správně. Kamzmize|zvýrazuNe parametr fraktální dimenze D?
Dále není uveden význam veličiny N a hlavně z textu není jasné, že právě D je ten základní
parametr' který se vyhodnocuje při fraktá|ni analýze.

Str. 17. Zde je sice slovně popsán významparametru fraktální dimenze D, ale není uvedena

souvislost s rovnicí 5.

Str. 21 . Zďe není dost jasně vysvětlen pojem fraktálního spektra. Zejména pojem maskování
digitalizovaného obrazu je zavádějicí. V analýze obrazu se pod maskováním rozumí výběr
určité části obrazu maskou, což je v podstatě binární obraz. Zde se pod hodnotou masky
zřejmě myslí prahová úroveň, kterou se segmentuje původni obraz a Ze Segmentovaného
obrazu se poěítá parametr fraktální dimenze.

Str. 28. Poloha píku P3 charakterizuje spíš tónovou hodnotu potištěné plochy, než odstín

barvy. V práci se jedná o měření a vyhodnocování jednobarevných vzorků tisku. V obr. 1 2 je

oznaěentaké parametr D6yyn'u* a v textu není vysvětlen jeho význam.

Experimentální část:

Při zpracování tématu diplomové práce bylo realizováno velké množství měření a

vyhodnocovénirtzných závislostí na mnohavzorcichtisku jak metodou fraktální analýzy,tak
klasickým měřením denzit a barevných složek a jejich variačních koeficientů. Diplomant
vykonal velké mnoŽství kvalitní práce.

Zaneďostatek v experimentální části považuji, že není v práci provedeno kvantitavní
porovnání výsledků metodou fraktální ana|ýzy s metodou měření klasických parametrů, např.

výpočtem korelačních koelrcientů závislostí poloha píku Pg ---, denzita D a šířka píku W3 ---

variační koeficient denzity vo.

Druhý nedostatek vidím v absenci srovnání přesnosti a efektivnosti metody fraktální analýzy
s metodou denzitomerie a spektrální fotometrie v závérech práce. Zde je uvedena pouze vágni
formulace' že fraktá|ní analýza.ie velmi citlivá metoda hodnocení kvality tisku.


