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11. Manažérske zhrnutie: 
 

 krátka anotácia,  

 

OpenCV je rozsiahla open-source knižnica pre počítačové videnie, strojové učenie a 

spracovanie obrazu. OpenCV podporuje širokú škálu programovacích jazykov ako 

Python, C++, Java atď. Dokáže spracovať obrázky a videá na identifikáciu objektov, tvárí 

alebo dokonca aj rukopisu človeka. Keď je integrovaná s rôznymi knižnicami, ako Numpy 

je napríklad vysoko optimalizovaná knižnica pre numerické operácie, potom sa počet 

možnosti vo vašej práci zvyšuje, tj akékoľvek operácie, ktoré môžete robiť v Numpy, 

môžu byť kombinované s OpenCV. OpenCV sa používa na všetky druhy analýzy obrazu 

a videa, ako je rozpoznávanie a detekcia tváre, čítanie ŠPZ, úprava fotografií, pokročilé 

robotické videnie, optické rozpoznávanie znakov a mnoho ďalších. 

 kľúčové slová  - Python, VSCode, vývojové prostredie, program, syntax jazyka, 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

 Úvod a organizačné pokyny 

o Privítanie účastníkov, prezenčná listina, príprava dokumentačných materiálov. 

 Prezentácia: 

- inštalácia v prostredí Windows - OpenCV, Numpy, Matplotlib 

- analýzu obrazu a videa 

- knižnica Image umožňuje pracovať s rastrovými obrázkami priamo v pamäti 

- prevod do odtieňov sivej, farebné filtre 

- základné operácie s videom a webovými kamerami 

- kreslenie rôznych tvarov na obrázky a videá 

- aritmetické operácie s obrázkami 

- filtrovanie farieb 

- rozmazávanie a vyhladzovanie 

 

 

 

13. Závery a odporúčania: 
         

Python je najviac vyučovaný textový programovací jazyk na svete, pretože je moderný, 

výkonný, výstižný a dá sa ľahko naučiť. Python je obľúbený u profesionálnych 

programátorov a je to hlavný jazyk v pozadí YouTube, Instagramu a mnohých ďalších 

známych stránok. Programátori Pythonu patria medzi najlepšie platených programátorov 

na planéte a v USA zarábajú priemerné platy viac ako 100 000 dolárov ročne. 

OpenCV je bezplatná knižnica strojového videnia pre rôzne platformy (existujúce 

verzie pre GNU / Linux, Mac OS X, Windows a Android), ktorý bol pôvodne Vyvinutý 

spoločnosťou Intel a používaný v nespočetných aplikáciách, od bezpečnostných 

systémov s detekciou pohybu až po aplikácie na riadenie procesov, kde sa vyžaduje 

rozpoznávanie objektov. Je to tak preto, lebo jeho uverejnenie je dané licenciou BSD, ktorá 

umožňuje jej voľné použitie na komerčné a výskumné účely za podmienok v nej 

uvedených. 
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