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POSUDEK OPONENTA

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Automatické ostření digitálního fotoaparátu 
Jméno autora: Lukáš Nesvatba 
Typ práce: bakalářská 

Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 

Katedra/ústav: Katedra radioelektroniky 

Oponent práce: Ing. Lukáš Fritsch 

Pracoviště oponenta práce: PULS investiční s.r.o. 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce je jak rešeršního, tak experimentálního charakteru. Náročnost obou částí je vyvážená. Přístup k informačním zdrojům 

a k nástrojům potřebných k provedení experimentální části není omezujícím faktorem na cestě ke splnění zadání práce. 

Zadání podněcuje k tvůrčí činnosti. 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 

splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 

případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Student splnil předložené zadání. Menší výhradou nechť  je fakt, že mohl navíc provést měření kvality ostření v závislosti na 

kontrastu v obrazu a např. v závislosti na clonovém čísle použitého digitálního fotoaparátu. Zajímavé by též byly výsledky 

subjektivního posouzení kvality ostření. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Student k objektivnímu posouzení kvality ostření vhodně použil modulační přenosovou funkci. Rovněž konfigurace měřicího 

pracoviště vede k požadovaným výsledkům. Za zmínku jistě stojí metoda pro měření doby ostření s využitím snímání zvuku 

závěrky digitálního fotoaparátu. 

 

Odborná úroveň C - dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 

získaných z praxe. 
Kapitoly, především rešeršního charakteru, odborností pokrývají úroveň potřebnou ke zdárnému splnění zadání. Postrádám 

však hlubší analýzu důležitých parametrů zobrazovacích soustav, především pak hloubky ostrosti. Chybí např. nákres 

vysvětlující tento parametr, je uvedena pouze slovní formulace, bez jakéhokoliv vztahu udávající závislost hloubky ostrosti 

na clonovém čísle apod. Některé pojmy jsou uvedeny nepříliš odborně, např. „předešlé spektrum“, „zkrácení frekvence“, 

„osvitové číslo“. Některé vztahy jsou příliš obecné, např. vztah (2.4). Pěkně je však zpracována kapitola 3 věnující se fyzické 

realizaci metod ostření v digitálním fotoaparátu.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Popisy tabulek se mají uvádět nad tabulkou, v textu dále ve většině případů chybí vazby na obrázky a jejich podrobnější 

popis. V grafech má být zřejmé, co která křivka vyjadřuje (obr. 34-36). Odstavec věnující se vysvětlení určitého pojmu (např. 

odstavec 2.7) by neměl obsahovat vysvětlení dvou a více pojmů; místo toho je vhodné založit nový odstavec. U vztahů by 

měly být vysvětleny všechny jejich parametry (vztah 2.6). Z hlediska gramatického práce obsahuje několik drobnějších 

prohřešků (skloňování, čárky). 
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Výběr zdrojů, korektnost citací C - dobře 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 

pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 

vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 

zvyklostmi a normami. 
Výběr pramenů vhodně pokrývá požadavky práce, student pracuje s větším množstvím zdrojů zaměřených na dané téma. 

V textu práce je odlišeno, co je výsledkem studentových závěrů a úvah, a co je převzato z použitého pramene. Seznam 

použitých pramenů obsahuje několik větších chyb; uvedení pramenu je neúplné, zdroj nelze určit (16, 26, 37, 48). 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 

funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Zhodnocení dosažených výsledků práce je provedeno poměrně dobře; jsou brány do úvahy různé aspekty, které mají vliv na 

výslednou kvalitu zaostření, především jas scény, ale i použitý typ motorku pro pohon mechanismu ostření a metoda použitá 

pro detekci zaostření.  

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 

měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 

 

Předložená práce se zabývá automatických ostřením digitálního fotoaparátu; je jak rešeršního charakteru, tak 

charakteru experimentálního. Teoretická část práce je zpracována na dobré úrovni, i když některé klíčové pojmy 

z této problematiky mohly být zpracovány poněkud hlouběji. Experimentální část bylo možné rozšířit o sledování 

kvality ostření i v závislosti na dalších parametrech scény a konfigurace snímací soustavy. Oceňuji metodu pro 

měření doby ostření.  

 

Otázka: 

Nakreslete schematický obrázek vysvětlující pojem hloubky ostrosti a napište vztah pro hloubku ostrosti 

v závislosti na clonovém čísle. 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm C - dobře. 
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