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Zpracování vizuální informace   
2021/2022 
 

Garant : Pavel Nový         Přednášky : Pavel Mautner 
 KIV – UC305       KIV – UN325 
 Tel.: +420 377 632 411     Tel.: +420 377 632 441 
 E-mail: novyp@kiv.zcu.cz      E-mail: mautner@kiv.zcu.cz 
 Web:   http://www.kiv.zcu.cz/~novyp 
 

 Úřední hodiny :    Cvičení: Ladislav Lenc 
 Út, od 13.00 do 15.00, UC305     KIV – UN335  
         Tel.: +420 377 632 405 

E-mail: llenc@kiv.zcu.cz 

 
 
 

Zpracování vizuální informace   6 kr. 3 + 2 Z, Zk 
 

Stručná anotace předmětu:  
 

Metody zpracování vizuální informace, popis principu lidského a strojového vidění, způsoby získávání 
vizuálních informací a metody předzpracování a zkvalitňování obrazové informace. Rozsáhlý soubor 
standardních a vybraných speciálních metod segmentace vizuální scény, detekce hran, zostřování 
obrazu, filtrace pomocí rekurzivních a nerekurzivních filtrů. Souhrn metod matematické morfologie 
a restaurace vizuálních dat. Topologické vlastnosti objektů, skeletizace, ztenčování a popis scény. 
Kurz je doplněn popisem formátů používaných pro uložení obrazových dat, metodami zpracování 
vizuální scény pomocí neuronových sítí a metodami frekvenční analýzy, Fourierova transformace.  
 
 
 

Tematický obsah přednášek 
 

1. Základní pojmy, matematický model obrazu, přehled metod a aplikací – předzpracování, 
segmentace, rozpoznávání, 3D rekonstrukce, počítačová grafika, přenos a archivace obrazových 
dat. Digitalizace obrazu – vzorkování a kvantování. 

2. Vlastnosti obrazu – sousednost, okolí bodu, vzdálenost, cesta, souvislá oblast, vnitřní a vnější 
hranice oblasti, plocha a obvod oblasti. Momenty a těžiště oblasti, základní tvarové příznaky 
oblasti. 

3. Histogram obrazu, základní operace nad obrazovými daty, jasové korekce, transformace jasové 
stupnice, ekvalizace histogramu, zkvalitňování a vizualizace obrazu. 

4. Segmentace obrazové scény, globální přístup k segmentaci, využití histogramu pro prahování 
obrazu. Určování prahu a automatická detekce prahu, metody modifikovaného histogramu, matice 
hranovosti, greylevel cooccurence matrix a její využití pro segmentaci a přebarvování, rozplav 
obrazu. Poznámky k segmentaci narůstáním oblastí. 

5. Detekce hran v obrazu, hrana, zkvalitňování obrazu ostřením a zjednodušení obrazové scény, 
hrana a popis objektů, metody pro detekci a zdůraznění hrany směrově závislé a nezávislé, 
Laplaceův operátor pro zdůraznění hran, masky pro detekci hrany gradientní metodou, masky pro 
detekci čáry a bodu. 

6. Filtrace obrazu, jednorozměrná číslicová filtrace a číslicové filtry typu IIR a FIR, dvourozměrná 
číslicová filtrace, šum v obrazu, metody pro potlačení šumu, popis vlastností jednotlivých metod. 

7. Matematická morfologie, princip a využití pro předzpracování obrazu – potlačení šumu 
a zjednodušení tvarů objektů, skeletizace a ztenčování na principu matematické morfologie. 
Bodová množina, strukturní element, dilatace a eroze, operace otevření a uzavření, popis 
vlastností jednotlivých operací. 
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8. Ztenčování a skeletizace, ztenčování ve spojitém prostoru – mediální osový skelet, problém 
ztenčování v diskrétní mřížce, přímý soused bodu na hranici oblasti, násobný bod oblasti, definice 
skeletu v diskrétní mřížce, jednoduché algoritmy pro ztenčování, popis jejich vlastností, problém 
zúplnění hran a ztenčení hrany, resp. čáry. 

9. Obrazová funkce ve frekvenčním oboru, Fourierova transformace, možnosti využití frekvenčního 
přístupu k obrazové funkci pro filtraci obrazu, algoritmus a použití. 

10. Popis oblastí v obrazu, reprezentace a popis hranic oblastí – Freemanův řetězový kód, 
reprezentace oblastí – kódování úseků řádků, diferenční řetězový kód, princip metody 
souřadnicových křivek, např. pro Fourierovský popis ploch, viz dále AOS. 

11. Formáty obrazových dat, algoritmy komprese obrazových dat. 

12. Poznámky k principům rozpoznávání a klasifikace objektů v obrazu, příznakové rozpoznávání 
a příznaková analýza. 
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Pravidla pro zápočet a zkoušku 
 
 

 Zápočet 
 

1. rezervace/výběr zadání semestrální práce ZVI bude proveden nejpozději do  2. 3. 2022 

2. úspěšné absolvování zápočtového testu ZVI 

termín konání:  11. 5. 2022  od  8.00 do 10.00,  UC332 

změna termínu a místa konání testu je vyhrazena;  
potvrzení termínu, resp. jeho změna, čas a místo konání bude potvrzeno na přednášce 
ZVI ( 4. 5. 2022 ) & na www stránkách ZVI; 
[ náhradní termín: pouze jeden a bude vypsán ve zkouškovém období LS 2021/2022 ] 

3. odevzdání vypracované semestrální práce 

4. předvedení semestrální práce a kontrola funkčnosti programového vybavení a splnění zadání 

5. mezní termín pro získání zápočtu:  24. 6. 2022 

 
 

 Zkouška 
 

1. splněné podmínky pro získání zápočtu ze ZVI 

2. prezentace a obhajoba semestrální práce + doplňující zkušební otázky ZVI 

3. hodnocení = výsledek zápočtového testu + vypracování semestrální práce + 
 + obhajoba semestrální práce + doplňující zkušební otázky ZVI 

 
 

 Pravidla pro zápočet a zkoušku 
 

(1) semestrální práce musí být odevzdána min. 3 celé pracovní dny před termínem zkoušky 
[= plně funkční aplikace se všemi instalačními komponentami (příp. instalační program, 
testovací snímky, vzory, …), vypracovaný text (referát) semestrální práce a prezentace 
v elektronické podobě, vytištěný text (referát) semestrální práce] 

(2) studenti se zapisují na zkoušku až po odevzdání semestrální práce, viz zápočet. 
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Obecné pokyny a pravidla pro vypracování semestrální práce 
 

1. Semestrální práce bude vypracována na téma podle zadání. 

2. Součástí semestrální práce je teoretické řešení zadaného úkolu a programová realizace, která 
může být napsána v libovolném vhodném programovacím jazyku (Matlab a webové aplikace 
nedoporučujeme). 

3. Programová realizace by měla obsahovat základní funkce: 
 

 výběr souboru vstupního snímku [ formát *.BMP, *.JPG, … ]  a jeho zobrazení, 
 zobrazování dílčích snímků jako výstupů jednotlivých fází zpracování úlohy včetně výsledku 

konečného, 
 volba pořadí jednotlivých metod předzpracování ( pokud bude typ zadané úlohy vyžadovat 

předzpracování ) a vlastního zpracování úlohy dle zadání, 
 navržené algoritmy budou optimalizovány podle časového kritéria,    
 funkce " Krok zpět ", minimálně o 1 krok ( podle charakteru úlohy ), 
 uložení výsledného snímku do výstupního obrazového souboru, formát viz vstupní snímek,  
 uložení výsledných hodnot do výstupních souborů v předepsaném a komentovaném formátu, 

např. tabulky hodnot, příznakové vektory, …  
 
4. Pokud to zadané téma vyžaduje, bude součástí programové realizace také soubor metod pro 

zobrazení globálních charakteristik a předzpracování snímků, tj. metody typu: 
 

 histogram  - min. 256 úrovní jasu pro šedotónové snímky 
    - histogramy pro jednotlivé barevné složky RGB 
 jasové korekce 
 jasové transformace - volba a nastavení transformační funkce 
    - ekvalizace histogramu 
 prahování  - ruční prahování zadáním jednoho nebo více prahů 
    - automatické vyhledávání prahu 
 filtrace obrazu 
 přebarvování    - např. maticí sousednosti 
 detekce hran 
 morfologické operace. 

 

5. Součástí odevzdané práce bude vypracovaný referát, použité testovací snímky ( zadané nebo 
vlastní ), programová realizace úlohy v plně spustitelné verzi, tj. *.EXE, včetně všech potřebných 
knihoven a zdrojových souborů programu +  prezentace  v PowerPointu. Referát bude odevzdán 
společně s jeho elektronickou verzí také vytištěný. 

6. Semestrální práce bude obsahovat rozbor dosažených výsledků, tzn. zhodnocení jednotlivých 
aplikovaných metod, popis jejich pozitivních a negativních vlastností, porovnání výsledků podle 
vlastností použitých snímků, srovnání funkce jednotlivých algoritmů, resp. výsledků 
a mezivýsledků, s dostupným programovým produktem, např. CVIP Tools, …. 

7. Upřesnění požadavků na semestrální práci podle zadání bude provedeno na přednáškách 
a cvičeních ZVI. 

 


