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Shrnutí zadání/cíl práce 

Zadáním práce bylo navrhnout a realizovat aplikaci pro tablet, která umožní práci s omalovánkami. Podstatnou 

součástí aplikace měla být funkcionalita, která z vloženého obrázku automaticky vytvoří jeho obrysy, aplikace 

měla být určena primárně pro děti ve věku 3 až 6 let.  

Rekapitulace práce 

Jelikož na vstupu mohou být obrázky různé složitosti, od jednoduchých kreslených obrázků až po fotografie, není 

dle autorovy analýzy možné použít jednu univerzální metodu řešení. Obrázky jsou děleny do tříd a v rámci každé 

třídy je navržen vhodný algoritmus pro jejich zpracování. 

Autor uvažuje čtyři třídy obrázků (simple cartoon, advanced cartoon, photos of cartoon, general photos), které 

definuje pomocí průměrného počtu odstínů a barev. 

Obrázky dané třídy jsou zpracovány pomocí vhodných kombinací následujících algoritmů: detekce hran, 

prodlužování hran, dilatace, redukce počtu barev a dalších.  

Autor dále podává číselné porovnání kvality výsledků na jednotlivých třídách obrázků. Z textu se zdá, že 

hodnotitelem byl on sám, a to na základě několika vcelku objektivních kritérií. Pro každou třídu bylo vybráno 

dvacet reprezentativních obrázků, výsledná známka pro danou třídu byla vypočítána jako aritmetický průměr. 

Podle očekávání klesá úspěšnost směrem od jednodušších k více komplexním obrázkům (reálným fotografiím). 

V další části práce podává autor analýzu časové složitosti a porovnání kvality výstupu s webovou aplikací Scrap 

coloring; výstupy obou aplikací však mezi sebou nekvantifikuje s odkazem na fakt, že není k dispozici spolehlivá 

metrika. 

Aplikace je naprogramována pro OS Android v jazyce Java s využitím knihovny OpenCV. 

Hodnocení oponenta 

Autor práce velmi dobře naplnil požadavky zadání v jejich úplnosti, k jednotlivých funkcionalitám lze mít jen 

mírné výhrady. User experience by jistě bylo možné posunout dále, například v momentu, kdy uživatel vyplňuje 

malé plochy (funkce automatické lupy, apod.). Odhlédneme-li však od podobných detailů, je třeba konstatovat, že 

aplikace je pojata poměrně profesionálně a obsahuje řadu užitečných doprovodných funkcí (práce s uloženými 

obrázky či poměrně sofistikovaný advanced mod aplikace). 

Z pohledu kvalitu kódu lze konstatovat, že aplikace je dostatečně stabilní, ojediněle dochází v některých 

funkcionalitách k akceptovatelným časovým prodlevám.  

Zvolený postup řešení je pro danou úlohu vyhovující, autor se velmi dobře zorientoval v možnostech knihovny 

OpenCV a vybral z ní optimální algoritmy. Tyto algoritmy vhodně doplnil (a) klasifikací obrázků do tříd jako 

preprocessing a (b) algoritmy dilatace a prodlužování hran jako postprocessing. 

 

S autorovou evaluací výsledků na jednotlivých třídách obrázků lze v principu souhlasit, exaktnější vyhodnocení 

by však vyžadovalo použití statisticky relevantního souboru dat. 

 

Práce je napsána v angickém jazyce, obsah je dobře srozumitelný a snad lze jen doporučit větší strukturovanost 

textu (viz například sekvenční pojetí kapitoly Results). 

 



Navrhuji, aby autor práce při obhajobě vybral z pohledu user experience hlavní nedostatky aplikace a stručně 

popsal, jak mohou být vyřešeny v některé z příštích verzí. 

 

 

Lze konstatovat, že předložená práce splňuje všechny parametry běžně kladené na práci bakalářskou, a proto ji za 

takovou doporučuji uznat. Na základě faktů uvedených výše ji navrhuji hodnotit známkou A – výborně. 

 

V Praze, dne 1.6.2015        

        RNDr. Roman Ondruška, Ph.D. 

 


