
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD., Ústav Multimediálnych informačných a komunikačných 

technológií, FEI STU v Bratislaveň 

 

 

 

 

 

Vec: Posudok dizertačnej práce. 

 

Autorka práce: Ing. Marie Mangová 

Názov práce: Zvýšení rozlišení perfúzního zobrazování magnetickou rezonancí 

Školiace pracovisko: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky 

a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací 

Odbor: Teleinformatika 

Rozsah: 104 strán plus prílohy na CD. 

 

1. K aktuálnosti témy a jej vhodnosti z pohľadu odboru dizertácie, k cieľom a zvoleným 

metódam riešenia 

Téma je vysoko aktuálna. Je to ťažký problém, používajú sa pri jeho riešení metódy 

spracovania signálov a optimalizácie. Je náročný aj na realizáciu a veľmi to vplýva na 

možnosti experimentálneho overenia. Keďže doteraz neexistujú komplexnejšie odporúčania 

na validáciu podobných riešení pre MRI a ťažko sa určuje jednoznačné riešenie pre 

porovnanie získaných výsledkov, pre autorku to bol veľmi obmedzujúci faktor.  

Téma zodpovedá obvyklému širšiemu jadru odboru Teleinformatika a v súčasnom období 

elektronizácie zdravotníctva a automatizácie diagnostiky môže byť považovaná aj za 

zodpovedajúcu nosnému jadru modernej teleinformatiky. 

Ciele uvedené v kap.3 sú dizertabilné. Autorka si ich zvolila vhodne a splnila ich v plnom 

rozsahu. 

Práca vychádza z kvalitných vedeckých zdrojov, ktoré správne cituje. Autorka použila pre 

riešenie štandardné metódy vedeckej práce a vhodne zvolila aj spôsob realizácie. 

Experimentálne overenia navrhnutých postupov považujem za vhodné, mám pripomienky 

k niektorým spôsobom validácie dosiahnutých výsledkov, čo uvádzam nižšie.. 

 

2. Pôvodné prínosy 

V závere práce autorka uvádza pôvodné prínosy svojej dizertačnej práce. Súhlasím s ich 

širším opisom, ktorý autorka v závere uvádza. V súlade s požiadavkou na môj posudok ich 

v krátkosti vymenovávam: 

1. Návrh lokálneho L+S modelu.  

2. Rozšírenie lokálneho L+S modelu o anatomickú informáciu v neobdĺžnikových 

oblastiach (v práci uvádzané ako neštvorcové bloky). 

3. Rozšírenie mnohomerítkového nízkohodnostného modelu o merací operátor (i napriek 

menej presvedčivému výsledku validácie). 

4. Návrh modelu s obmedzenými diferenciami. 

5. Rozšírenie metódy s obmedzenými diferenciami na 3D dáta. 

Z metodického hľadiska považujem za veľmi cenné: 

6. Skúmanie vplyvu rekonštrukcie pomocou komprimovaného snímania na perfúzne 

parametre. 

7. Spôsob validácie 3D rozšírenia pomocou dát z 2D rezov..  

 



3. Publikovanie pôvodných výsledkov 

Autorka uvádza 10 publikácií recenzovaných vedeckých príspevkov v spoluautorstve. Jedna 

publikácia je v impaktovanom vedeckom časopise z databázy JCR Thompson Reuters, ďalšie 

sú v zborníkoch zo slušných medzinárodných vedeckých konferencií, z toho 3 vydané 

v zborníkoch vydavateľstva Springer. Všetky uvádzané pôvodné prínosy autorky boli 

publikované, až na spôsob validácie 3D pomocou 2D rezu, na čo autorka v práci upozorňuje. 

Publikované boli aj niektoré čiastkové vylepšenia algoritmov. 

Úroveň publikovania pôvodných vedeckých výsledkov považujem za veľmi dobrú. Obvykle 

sa za uznanie v tomto stupni štúdia alebo vedeckej výchovy považuje už jedna publikácia 

v impaktovanom vedeckom časopise. 

 

4. K vedeckej činnosti uchádzačky 

Z vedeckej práce uchádzačky usudzujem, že ide o erudovanú vedkyňu. 

 

5. Pripomienky a otázky 

Práca je veľmi dobre napísaná a nasledujúce pripomienky majú slúžiť len na prípadné 

zvýšenie presvedčivosti získaných výsledkov a inšpiráciu do ďalšej práce. 

1. V rovnici 2.11 je zrejme chyba. 

2. Pre väčšiu zrozumiteľnosť by mali zvislé osi v garafoch na obr. 4.3 mať rovnakú 

mierku. 

3. Keďže experimentálbna verifikácia lokálneho L+S modelu mala výhodu poznania 

originálnych hodnôt, bolo by dobré doplniť obr. 4.4 o závislosti okamžitých rozdielov 

oproti originálu. Rozdiely v podobných rozdeleniach (lognormal, normal, Rayleigh....) 

sa veľmi ťažko porovnávajú pri zobrazovaní, aké je uvedené v práci. Vizuálna 

podobnosť kriviek môže byť zavádzajúca. 

4. Čím je podporené tvrdenie na str. 51 (odvolávajúc sa na obr. 4.7) o skreslení 

parametrov časov do maxima, že ide o nepriaznivý efekt? Podobné je to aj v obr 4.10, 

kde dokonca ako porovnanie slúži model, ktorý autorka už skôr zlepšila. 

5. Obr. 4.9 má zrejme dostatočnú vypovedaciu hodnotu, ale privítal by som pri hodnotení 

aplikovať nejako modifikované metódy subjektívneho hodnotenia kvality definované 

napr. v odporúčaní ITU-R BT.500. Toto platí všeobecne pre všetky subjektívne 

hodnotenia obrazov autorkou. Možno by to bol námet na vytvorenie originálnej 

metodiky pre subjektívne hodnotenia kvality MRI, CT, RTG a podobných obrazov. 

6. V obr. 6.5 autorka zrejme zabudla bližšie opísať, čo je na boxplotoch vyznačené 

ktorou farbou. Ako napríklad zistím, že je posunutý median oproti literatúre? 

7. 3D model v závere práce má rozsiahlu validáciu množstva parametrov pomocou 

bežných objektívnych kritérií. Nebolo by možné niečo podobné analyzovať aj pri 

iných navrhnutých modeloch? 

8. Zaujala ma registrácia na str. 76 hore. Nebolo by možné ju robiť nejakým odhadom 

napríklad v polpixelovej presnosti? To je len akademická otázka na záver diskusie.  

 

 

Dizertačná práca spĺňa podmienky stanovené pre úroveň dizertačných prác, 

odporúčam jej obhajobu. 

Po úspešnej obhajobe navrhujem Ing. Marii Mangovej udeliť akademicko–

vedecký titul doktor v odbore Teleinformatika. 
 

V Bratislave 30.11.2018.                                         ...................................................... 

 


