
__ zaškrtněte odpovídající odpověď 
* v případě nedostatku místa použijte zadní stranu formuláře 

                    
 

Posudek oponenta bakalářské práce 

Název bakalářské práce:  
Objektivní analýza standardu H.265 

Jméno a příjmení studenta: 
Michal Janeček 

Jméno a příjmení oponenta bakalářské práce včetně titulů a pracoviště: 
Ing. Lukáš Krasula 

Katedra radioelektroniky, fakulta elektrotechnická, ČVUT v Praze 
IVC, IRCCyN, Université de Nantes, France 

1) Náročnost zadání: 5) Odborná úroveň: 
__ velmi vysoká 
X  vysoká 

__ průměrná 
__ podprůměrná 

__ výborná 
__ velmi dobrá 
__ dobrá 

__ uspokojivá 
X  dostatečná 
__ nedostatečná 

2) Zvolené metody a postupy při řešení práce: 6) Jazyková a textová úroveň: 
__ výborné 
__ velmi dobré 
__ dobré 

__  uspokojivé 
X  dostatečné 
__ nedostatečné 

__ výborná 
__ velmi dobrá 
__ dobrá 

__ uspokojivá 
X  dostatečná 
__ nedostatečná 

3) Správnost názvosloví: 7) Grafická úprava:  
__ výborná 
__ velmi dobrá 
X  dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

__ výborná 
__ velmi dobrá 
__ dobrá 

X  uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

4) Správnost předložených výsledků: 8) Student splnil zadání: 
__ výborná 
__ velmi dobrá 
__ dobrá 

X  uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

X  úplně 
__ částečně 
__ nesplnil 

9) Dosažené výsledky, vlastní přínos a praktická využitelnost práce*: 
Viz druhá strana formuláře. 

10) Připomínky k práci*: 
Viz druhá strana formuláře. 

11) Otázky ke studentovi vztahující se k práci (budou zodpovězeny při obhajobě)*: 
Viz druhá strana formuláře. 

Klasifikace bakalářské práce: 

__ A - výborně (1,0)   __ C - dobře (2,0) X  E - dostatečně (3,0) 
__ B - velmi dobře (1,5)     __ D - uspokojivě (2,5)      __ F - nedostatečně (4,0) 
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__ zaškrtněte odpovídající odpověď 
* v případě nedostatku místa použijte zadní stranu formuláře 

9)  Dosažené výsledky, vlastní přínos a praktická využitelnost práce: 

Student měl v bakalářské práci za úkol porovnat různé implementace standardu H.265 a implementovat 
deblokační filtr pro tento standard. Pro srovnání zvolil výpočetní nároky a také tři objektivní kritéria pro 
hodnocení kvality obrazu. Analýza je bohužel provedena pouze na jediné testovací sekvenci, což vzhledem 
k obsahové závislosti jak kódování, tak kritérií kvality není dostačující. Také je škoda, že nebyly použity 
žádné metriky specializované přímo na videosekvence, které do hodnocení zahrnují i časovou složku a 
dokáží tak zahrnout i zkreslení pohybu ve videu atd. Nicméně i tak se z provedené analýzy určité 
smysluplné závěry vyvodit dají, což se studentovi (ikdyž možná příliš stručně) podařilo. 

V druhé části práce se student zabývá implementací deblokačního filtru v prostředí MATLAB. Zde je třeba 
ocenit, že se mu podařilo vypořádat se s exportem veškerých potřebných dat a jejich následným načtením 
a použitím v MATLABu.  Samotná implementace filtru sice nefunguje dokonale, ale jeho princip je v práci 
poměrně detailně rozebrán, což může čtenářům posloužit jako podklad pro seznámení se s danou 
problematikou. Navíc oceňuji, že student dokázal daný problém ve funkčnosti identifikovat a nastínit jeho 
možné řešení. 

Celkově student zadání práce splnil, ikdyž analýza jednotlivých implementací mohla být provedena 
pořádněji. Co se týče textu práce, zde jsou velké rezervy viz Připomínky k práci. 

 

10) Připomínky k práci: 

Hlavní nedostatek práce vidím v absenci hlubšího teoretického úvodu do problematiky kódování videa a 
popisu standardu H.265. Autor v práci místy pracuje s pojmy, které nejsou v textu vysvětleny.  Pro čtenáře 
bez hlubších znalostí dané problematiky budou tyto části (například nastavování parametrů kodérů) 
naprosto nesrozumitelné a je těžké odhadnout, do jaké míry student do dané problematiky pronikl. 

Samotný text je pak často nelogicky řazen (například časová náročnost je porovnávána v sekci 3, ale popis 
použitých rozlišení a testovací sekvence je uveden až v sekci 4 zabývající se metrikami kvality), což značně 
omezuje možnost sledovat postupy řešení a čtivost práce. 

Kapitola 4 zabývající se hodnocením kvality obrazu je podle mého názoru  příliš stručná. Navíc autor uvádí 
u jednotlivých kritérií pouze zkratky, které nejsou vysvětleny v textu, ale pouze v seznamu zkratek, což 
opět ubírá na čtivosti. Autor se zaměřil jen na kritéria navržená pro hodnocení statického obrazu  a 
neuvádí žádné metriky pro video. Možnost použití metrik s omezenou referencí nebo bez reference také 
není ani zmíněna. U kritérií, která jsou v práci používána bych očekával podrobnější popis. 

V textu se také nachází značné množství překlepů i faktografické chyby (např. rovnice (1) pro výpočet 
PSNR je špatně, rovnice (2) v kapitole 6.1. má být pro i = 0, 3 , ne 1, 3). Číslování rovnic by bylo lepší zvolit 
buď podle kapitol, nebo jednotné pro celý dokument (zde se nachází rovnice (1) v kapitole 4 i v kapitole 
6). Chyby jsou i ve formátování dokumentu (odsazení tabulek 6.1, 6.2 a 6.3, obrázky a jejich popisky různě 
daleko od textu, formát referencí není podle normy) a typografii (rovnice by měly být součástí vět, 
proměnné se v textu obvykle značívají kurzívou, v práci se objevují sekce bez textu jen s tabulkami a 
obrázky, autor uvádí reference, na které se v textu neodkazuje, atd.) I rozsahově je práce velmi stručná (31 
stran od úvodu po závěr, z nichž více než deset stran tvoří obrázky a tabulky). Anglická verze abstraktu 
také není gramaticky v pořádku. 

 

11) Otázky ke studentovi vztahující se k práci (budou zodpovězeny při obhajobě): 

Která z implementací byla použita pro testování deblokačního filtru a proč? 

Pokuste se vysvětlit, proč má deblokační filtr tak malý vliv na detekci hran v obraze (viz tabulka 6.3). 


