
Inženýrský experiment

Robot úspěšně přesunul kostku:
„Podívejte, jak nám to pěkně funguje!ÿ

• To není experiment.

• Proč? Demonstruje nahodile autorův předem
vytvořený závěr.

Cíle experimentu

1. Reprodukce cizích výsledků.

před vlastním výzkumem

2. Ověření (dílčího) modelu/předpokladů, identifikace.

před implementací

3. Ověřit platnost hypotéz, demonstrovat meze selhání.

po realizaci
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Zásady vedení experimentu

Experiment je vždy cílený: zpravidla dává odpověď typu
ano/ne na konkrétní otázku.

• testovat jednotlivé hypotézy odděleně

• vyloučení podružných vlivů

• protokol se všemi detaily, i zdánlivě zbytečnými

• do svázaného sešitu

• jména účastníků, datum

• protokol nikdy nepřepisovat, nevyhazovat
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Písemná forma sdělení

Neznalost komunikační techniky často neumožní obhájit
prventsví objevu.

A.F.Darwin: Ve vědě získá kredit ten, kdo
přesvědčí svět, ne ten, koho myšlenka napadne
jako prvního.

Cíl sdělení

1. informovat,

2. přesvědčit (o správnosti nějakého postupu).

Čtenář

1. recenzent,

2. rešeršér (researcher),

3. specialista.
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Třístupňová struktura textu

1. Co bude řečeno (úvod).

2. Jádro sdělení (stať).

3. Co bylo řečeno (závěr).

• Struktura se opakuje v menších jednotkách, často až
po úroveň odstavců.

• Členění není vždy explicitní.

Příklad odstavce:

Existuje ještě jiná hierarchie, a to hierarchie
pojmů od konkrétních k abstraktním. Ta však
nemá nic společného s uvedenou hierarchií jazyků,
neboť abstraktní slova lze také chápat jako slova
primárního jazyka.

V. Novák. Fuzzy množiny a jejich aplikace, SNTL 1986, str. 110
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IMRAD struktura dokumentu

Introduction, Materials and Methods, Results, Discussion

od r. 1950

1. Název

2. Jméno autora/autorů

3. Název instituce

4. Abstrakt

5. Úvod

6. Stať (důkaz: teoretický a experimentální)

7. Diskuse

8. Závěr

9. Poděkování

10. Reference

11. Dodatky
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1. Název

Labyrint světa a ráj srdce, to jest světlé
vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho
všechněch nic není než matení a motání, kolotání
a lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost
a naposledy omrzení všeho a zoufání; ale kdož
doma v srdci sedě, s jediným Pánem Bohem se
uzavírá, ten sám k pravému a plnému mysli
upokojení a radosti že přichází.

2. vyd., Amsterdam, MDCLXIII

• stručně deklaruje téma a záběr

• nepodává vysvětlení

• neobsahuje zbytečná slova (
’
Příspěvek k . . . ‘ )

• neobsahuje zkratky
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4. Abstrakt

Stručný obsah textu v sevřené formě (miniverze celého
textu), někdy doplněn klíčovými slovy.

B. Pascal: Omlouvám se za tak dlouhý dopis,
neměl jsem čas napsat kratší.

Účel:

1. Specialista rychle identifikuje obsah.

2. Nespecialista si rychle utvoří přehled o tom, co autor
vyřešil, jak to vyřešil a proč je to důležité.

Typy abstraktu

1. deskriptivní (např. vládní zpráva)

2. informativní (např. časopisecký článek)

3. rozšířený (např. příspěvek na konferenci SPIE)
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2. informativní abstrakt

• cca 150–250 slov, cca. 1 odstavec

• deklarace problému, metoda, hlavní data a závěry

• bez citací, ilustrací, diskuse, . . .

• neobsahuje všeobecně známé informace

• splňuje test prvních šesti slov

3. rozšířený abstrakt

• do 10 stran, typicky 2–3 strany

• více detailů, reference a srovnání s ostatními,
důkazy klíčových tvrzení, obrázky

• čtenář mu porozumí za méně než 1 hodinu

• jasný popis metody a jejích výhod

• neobsahuje:
(a) otevřené otázky a nová témata
(b) detaily důkazů, implementace a experimentů
(c) implikace mimo hlavní myšlenku textu
(d) informace, které se neobjeví v plném textu

OTS R. Šára



Příklady abstraktu

Abstrakt. Robustní nalezení hustých
stereokorespondencí vyžaduje, aby kamery tvořící
stereopár byly od sebe málo vzdálené. Malá vzdálenost
kamer však vede k velké rekonstrukční chybě. Abychom
překonali tento antagonismus, potřebujeme
subpixelovou přesnost. Metoda navržená v tomto
článku má výhodu v tom, že nevyžaduje počáteční
odhad. [ . . . ] Provedli jsme experimenty na
syntetických a reálných datech a porovnali náš
algoritmus s řadou známých metod.

Cíl práce. Cílem této práce bylo odzkoušení metody
rekonstrukce povrchu objektů z naměřených bodů v
prostoru. Použitý algoritmus rekonstrukce byl
implementován v práci Huguese Hoppa: Surface
reconstruction from unorganized points. Zdrojový kód
algoritmu je umístěn na webové stránce http:
//www.research.microsoft.com/~hhoppe.
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Příklady abstraktu II

Abstract. We propose in this article a corner detector
algorithm, which leads to results both on mono-spectral
and multi-spectral images. To validate the method, we
compare its mono-spectral version to Harris detector,
which is the most frequently used in literature. This
study shows that the proposed method gives generally
more efficient results. However, bad localizations
appear for very blurred images (as for most corner
detectors). Therefore, we have implemented a sub-pixel
detector able to find the exact corner position.

Abstract. This paper proposes an automated method
for extracting 39 feature points from 3D facial image,
and shows that 3D facial caricaturing can be realized by
such these smaller number of feature points provided
and that these 39 feature points could be extracted
automatically.

As a result, it was clarified by comparing 3D caricature
of 3D PICASSO system with that of a famous
caricaturist Mr. Yoshida that 3D features of the facial
image couls be utilized to generate more impressive
facial caricature than the 2D one.
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5. Úvod

Definuje objekt/cíl zájmu nebo pracovní hypotézu a
důvod, který tento zájem vyžaduje, dále okruh
problémů, které vyžadují zobecnění nebo nový pohled.
Příběh o vzniku práce (dává logickou stavbu).

• Odpovídá na otázku proč je téma důležité.

• Vymezuje šíři záběru:

– zjednodušující podmínky,
– důvody volby/rozhodnutí (modelu),
– metoda, která bude použita.

• Definice pojmů a zkratek.

• Výsledek literární rešerše: přehled současného
stavu.

• Odstavec o struktuře zbytku textu, naznačení
hlavního výsledku.

• Nikdy se neuvádějí poznatky známé z učebnic!
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6. Stať

Hlavní část textu, prezentuje materiál k podpoře nebo
vyloučení pracovní hypotézy. Z předpokladů vyvozuje
závěr a dokazuje ho.

• Od obecného ke speciálnímu; témata mají logickou
návaznost bez přeskoků

pojem A
vyzadujici pojem B

pojem B
vyzadujici pojem A

pojem D
vyzadujici pojem C

pojem C

• Každý odstavec jedno podtéma a jeden závěr.

• Vyšší témata organizována do podkapitol o podobné
úrovni důležitosti tématu.
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Ilustrace a tabulky

Funkce ilustrace:

• Pro rychlejší pochopení.

• Jako příklad pro čtenáře.

• Jako přehledná demonstrace nějakého závěru.

Provedení:

• V textu mají odkaz a prodrobné vysvětlení.

• Samy o sobě tvoří příběh nezávislý na vlastním textu.

• Tabulka ukazuje přesné formátované údaje.

• Graf ukazuje tendenci, průběh, strukturu, obrazec.

• Schéma, diagram ukazuje logickou strukturu.

• Obrázek dokumentuje experiment a přehledně
zobrazuje výsledek.
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Matematická sazba

• Vzorce jsou částí věty včetně interpunkce, například

z = a x + b y + c, (1)

kde a, b, c ∈ R jsou konstanty a x, y proměnné.

• V textu se odkazují (1).

• Dodržují se obvyklé druhy písma a značek.

x = A b (2)

z = x× y (3)

c = a · b (4)

f = e +
(
d +

(
c + (b + a)

))
(5)

Hc =
1

2n

n∑
l=0

(−1)l(n− l)p−2
∑

l1+···+lp

p∏
i=1

(
ni
li

)
·
[
(n− 1)− (ni − li)

]ni−li (6)
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Experiment

Součást statě u prací postupujících experimentální
metodou. Zahrnuje odpovědi na všechna důležitá
tvrzení, která nebyla dokázána jinou metodou
(matematicky).

• Podmínky a průběh experimentu, ověřitelnost.

• Jen skutečnosti demonstrující důležité závěry.

• Souvislý text plynoucí v logickém pořadí.

• Popsán tak, aby byl reprodukovatelný.

• I výsledky odporující pracovní hypotéze
(často meze funkčnosti).
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7. Diskuse

Diskuse a interpretace výsledků textu z autorovy vlastní
perspektivy. Je konfrontací výsledků s údaji v literatuře.

• Neopakuje žádnou část textu.

• Závěry vyplývající z diskuse; včetně rozporných.

• Končí potvrzením, vyvrácením nebo omezením
platnosti pracovní hypotézy.
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8. Závěr

Souhrn stati a diskuse v širších souvislostech.

• Širší než abstrakt.

• Význam práce ve světle toho, co udělali ostatní.

• Vytyčuje nové směry, témata, otázky.
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10. Reference

Souhrn literatury citované v textu. Každé nepůvodní
tvrzení a každý převzatý materiál jsou doplněny citací.

Nepůvodní myšlenka, argument, výsledek, obrázek, část
textu, atd bez reference je plagiát!

• přehled o existující literatuře a o souvislostech

• zdroj podrobností

• porozumnění autorově interpretaci

Nutnost citace:

1. V úvodu

• pozorování a motivace jiných

2. Ve stati

• přínos jiných v diskusi

3. V důkazu

• odkaz na podrobnosti
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Provedení citace ve větě a v seznamu literatury

Harvardské citování: Shinagawa a Kunii 1998 nebo
Marschner et al. 1999 a vancouverské citování [4]
nebo [2].
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