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Komentáře k diplomové práci:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku snímání vysokorychlostních dějů pomocí
kamerového systému Olympus i-Speed II v problematických podmínkách.
Teorie je věnována problematice zpracování dějů působících na výslednou kvalitu záznamu,
zaměřuje se i na kamerové systémy a možnosti vylepšení obrazu pomocí grafických
programů, na což navazuje ve své praktické části práce.
Je možné konstatovat, že DP diplomanty Mariny Radenové je zpracována velice kvalitně jak
po stránce obsahové tak i výsledkové. Diplomantka prokázala velmi dobrou schopnost
orientace v dané problematice.

Otázky oponenta diplomové práce:
1. Vysvětlete jaké matematické metody se nejčastěji využívají při úpravě obrazu pro
odstranění nedoužádoucího šumu? Popište princip.
2. Podrobně rozeberte ekonomické faktory Vámi navržených programů pro úpravu
vysokorychlostních snímků z hlediska aplikovatelnosti v průmyslu.

V Zlíně dne 20.5.2014
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