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KOMENTÁR OPONENTA HABILITAČNEJ PRÁCE
Habilitačná práca Ing. Branislava Madoša, PhD. je venovaná problematike optimalizácie reprezentácie volumetrických dát, so zameraním na využitie
bezstratovej kompresie a hierarchických dátových štruktúr založených na oktantových stromoch a orientovaných acyklických grafoch. Spracovávanie
a ukladanie volumetrických dát, využívaných v mnohých oblastiach vedy, výskumu ale aj praxe, nezriedka predstavuje netriviálny problém, ktorému je
vhodné venovať pozornosť. Preto považujem oblasť optimalizácie reprezentácie volumetrických dát za veľmi aktuálnu a perspektívnu z hľadiska
výskumu. Pri vypracovaní posudku som čerpal z predloženej práce a podkladov, poskytnutých fakultou FEI TUKE.

Predložená práca má celkovo 191 strán, vrátane zoznamu vlastných a analyzovaných literárnych zdrojov, prehľadu projektovej a publikačnej činnosti.
Pri vypracovaní práce použil autor bázu 73 referenčných zdrojov. Predložená práca je koncipovaná ako súbor publikovaných vedeckých prác, ktorých
je habilitant autorom, resp. spoluautorom. Tento súbor vedeckých prác je doplnený komentárom. Tomu zodpovedá forma a metódy spracovania.
Práca je rozdelená do úvodu a piatich číslovaných kapitol vrátane záveru.

Z hľadiska štruktúry habilitačnej práce sa autor v jej prvej kapitole zaoberá zhrnutím východísk práce, v podobe uvedenia kľúčových vedecko-
výskumných publikácií, na ktoré spolu s kolektívom spoluatorov nadviazal. Následne sa venuje definovaniu cieľov práce a uvádza prínosy ním a
spoluautormi publikovaných vedecko-výskumných prác, ktoré k naplneniu cieľov prispeli. Druhá kapitola práce zhŕňa poznatky v oblasti
kvadrantových a oktantových stromov, resp. orientovaných acyklických grafov využívaných v oblasti počítačovej grafiky pre reprezentáciu geometrie
3D scén. Detailne sa venuje porovnaniu vybraných dátových štruktúr, ukazuje možnosti ich bezstratovej kompresie a uvádza, ako boli tieto možnosti
aplikované v publikovaných prácach autora a kolektívu jeho spoluautorov. V tretej kapitole potom autor približuje dve sady volumetrických dát, ktoré
boli využívané pri testovaní navrhovaných algoritmov a dátových štruktúr.

Dosiahnuté výsledky autora sú potom prezentované v štvrtej, najrozsiahlejšej kapitole práce, ktorú možno považovať za hlavnú časť habilitačnej práce.
Predstavuje výber ôsmich publikovaných prác vo zvolenej problematike habilitačnej práce, ktorým zodpovedá osem podkapitol. Každá z nich je
uvedená komentárom. 
Logicky je však možné kapitolu rozdeliť na dve tematické oblasti výskumu a to:
•    Oblasť 1: Oblasť doménovo-špecifických HDS s využitím oktantových stromov, resp. grafov, pre reprezentáciu volumetrických dát,
•    Oblasť 2: Oblasť segmentačných metadát husto zaplnených volumetrických dát s využitím bezstratovej kompresie.

Do prvej oblasti sa radia štyri publikácie, keď prvá z nich je venovaná návrhu novej hierarchickej dátovej štruktúry PSVDAG určenej pre reprezentáciu
geometrie 3D scén s vylepšeným kompresným pomerov. Na túto prácu nadväzuje ďalšia publikácia predstavujúca dve transformačné metódy
konverzného algoritmu tejto PSVDAG dátovej štruktúry do staršej SVDAG dátovej štruktúry. Nasledujúce dve publikácie sú potom venované
reprezentácii volumetrických dát, kde sú jednotlivým elementom priradené viacbitové hodnoty atribútov.

Do druhej oblasti sa radia takisto štyri publikácie, ktoré sú venované segmentácii volumetrických datasetov, generovaniu metadát súvisiacich s touto
segmentáciou, reorganizácii usporiadania elementov volumetrických dát a bezstratovej kompresii týchto dát s cieľom optimalizovať ich načítavanie zo
sekundárneho úložného zariadenia, kde autor navrhuje tri algoritmy generovania metadát s rôznou úrovňou kompresie. 
Predložený súbor prác vznikol ako súčasť viacročných výskumných aktivít autora v rámci riešenia výskumných úloh. Autor sa zúčastnil počas svojho
pôsobenia na FEI TUKE ako člen riešiteľských kolektívov projektov KEGA (4), VEGA (2), APVV (2) a bol zástupcom koordinátora medzinárodného
projektu NIL (1). Súbor prác predstavujú práce publikované v domácich karentovaných časopisoch (1), zahraničných časopisoch (3) a zborníkoch z
domácich a zahraničných medzinárodných konferencií (4). Kladne hodnotím, že výskum vo vybraných oblastiach viedol ku karentovanej publikácii.
Zaradené publikácie ponúkajú prínosné výsledky v oblasti reprezentácie volumetrických dát. Predkladaná práca poskytuje prehľad výskumu autora a
systematická nadväznosť jednotlivých prác jasne poukazuje na aktívnu profiláciu autora, ktorého výskumná práca prispieva k rozvoju oblasti jeho
vedecko-výskumného záujmu.

Práca je napísaná prehľadne a zrozumiteľne, aj pre čitateľa mimo danú oblasť. Formálne aj obsahovo je primerane členená.

Vo vedeckej činnosti sa habilitant dlhodobo venuje problematike reprezentácie dát v súvislosti s trojdimenzionálnou grafickou informáciou a
bezstratovej kompresii dát. Tomu odpovedá aj publikačná činnosť autora, ktorá z celkovo 103 záznamov obsahuje 19 zameraných len na túto oblasť.
Celkovo za oblasť VaV činnosti konštatujem naplnenie habilitačných kritérií, s uznaním výstupov a činnosti autora v slovenskej aj medzinárodnej
odbornej komunite, čomu zodpovedá aj štruktúra ohlasov na jednotlivé vedecko-výskumné výstupy (WoS - 48/Scopus - 108).

V oblasti pedagogickej činnosti autor 10 rokov vedie cvičenia a prednášky viacerých predmetov, ktoré sprostredkúvajú poznatky súvisiace s
predmetom jeho výskumu. Habilitant je autorom jednej VŠ učebnice a dvoch skrípt. Viedol viac ako 130 záverečných prác, bol zapojený do riešenia 4
úspešne ukončených KEGA projektov zameraných na oblasť vzdelávania. Jeho pedagogické aktivity považujem za nadpriemerná a prispievajúce k



výchove študentov v odbore.

K téme predloženej habilitačnej práce mám nasledujúce otázky:
•    Ako vidí autor možnosť zovšeobecnenia navrhovaných hierarchických dátových štruktúr pre multi-dimenzionálne dáta?
•    Ako vidíte budúcnosť a perspektívu Vašich ďalších výskumných aktivít v tejto oblasti?
•    Aké sú aktuálne trendy segmentácie husto zaplnených volumetrický datasetov smerom k rýchlosti spracovania a reprezentácie, napr. v oblasti
medicínskych CT smerom k lepšiemu používateľskému zážitku/komfortu ?

Na základe celkového zhodnotenia predloženej práce, VaV či pedagogických aktivít, ako aj naplnenia habilitačných kritérií konštatujem vysokú odbornú
a pedagogickú úroveň habilitanta v predmetnej oblasti. Preto odporúčam habilitačnej komisii a Vedeckej rade Fakulty elektrotechniky a informatiky TU
v Košiciach vymenovať Ing. Branislava Madoša, PhD. za
docenta
v odbore habilitačného konania a inauguračného konania: Informatika.

Predloženú habilitačnú prácu na základe predchádzajúceho hodnotenia
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