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Cílem práce bylo vytvořit aplikaci, která ze vstupního videa automaticky vybere reprezentativní
snímky. Aplikace měla být otestována na sadě video souborů tří kategorií  –  amatérská kamera,
reklama a  sport.  Výsledky  testů  měly  být  ohodnoceny  z  hlediska  úspěšnosti  detekce  ostrých
přechodů. Výběr signifikantních snímků je zde chápán jako výběr jednoho snímku z každé scény.
Celé úsilí je tedy soustředěno na detekci ostrých přechodů (střihů).

První část práce je rešerší kodeků, již existujících aplikací, dostupných algoritmů a SW knihoven
pro zpracování videa. Autor dostupné programy osobně vyzkoušel, tématiku knihoven diskutoval s
odborníkem a snažil se kontaktovat tvůrce algoritmů kvůli nejasnostem.

Druhá část řeší návrh vlastní aplikace. Autor přichází s návrhem vlastního jednoduchého algoritmu
a druhého, který je založen na JND histogramu. Ten je inspirován složitějšími algoritmy, které kvůli
nejasnostem nebo závislosti na určitém formátu videa nebylo možné použít přímo.

Třetí část se věnuje implementaci a obsahuje pouze několik poznámek k užitým programovacím
jazykům a knihovnám pro zpracování videa.

Čtvrtá část je testovací. Autor vhodně volí tři videa pro každou kategorii tak, že i typy kodeků se
napříč soubory různí. Výsledky testů jsou podány v přehledných tabulkách. Oba algoritmy se zde
ukazují jako vhodné s úspěšností kolem 85 %.

V textu se objevují gramatické chyby. Často je užit nesprávný tvar slova (např.: „ … srozumitelným
výstup byla pouze zápis … “ – str. 9 dole). Také bych vytknul málo srozumitelný popis algoritmů v
analytické části.

Dle zadání byla práce vykonána v plném rozsahu. Analýza byla provedena důkladně a pečlivě.
Autor navrhl, implementoval a úspěšně otestoval dva funkční algoritmy. V práci nepostrádám žádné
podstatné části. Text je doplněn řadou názorných obrázků, grafů, schémat a tabulek. Přiložené DVD
obsahuje všechny důležité položky.
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