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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Zadání propojuje několik oblastí zájmu. K pochopení problematiky je potřeba mimo jiné nastudovat i medicínské

základy nebo zpracování obrazu. Oproti podobným zadáním ještě navíc obsahuje i porovnávací část.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Zadání bylo splněno s drobnou výhradou. Porovnávání dvou sítnic mezi sebou je v práci věnována pouze jedna

stránka. Výsledná aplikace sice řešení obsahuje, ale představoval bych více než jen strohý výpis, například míru
shody obou snímků.
Na druhou stranu je detektor nemocí naimplementován důsledně a funguje nadmíru dobře.

3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Práce obsahuje všechny podstatné části a k optimálnímu rozsahu by jí chyběl snad už jen zmíněný podrobnější

popis porovnávání.
4. Prezentační úroveň předložené práce 78 b. (C)
 Práce je členěna logicky. Rozsah kapitoly s testováním porovnávání by mohl být větší.
5. Formální úprava technické zprávy 89 b. (B)
 Práce obsahuje jen malé množství překlepů, špatně umístěných mezer nebo gramatických nedostatků (zejména

čárek).
6. Práce s literaturou 95 b. (A)
 Studentka uvádí velké množství zdrojů, které jsou k práci relevantní. V textu jsou citovány korektně.
7. Realizační výstup 92 b. (A)
 Aplikace je plně funkční, kód správně komentován i dokumentován. Úspěšnost vyhledávání příznaků

onemocnění je výborná. Titulní část práce, porovnávání snímků, sice není popsané v technické zprávě, ale
implementováno základním způsobem je.

8. Využitelnost výsledků
 Práce bude využita v právě se rozbíhajícím projektu pro automatizované vyhledávání onemocnění na snímcích

sítnice.
9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 87 b. velmi dobře (B)
 Část, zabývající se detekcí příznaků nemocí na snímcích, funguje výborně. Výstupem z porovnávače je pouze

seznam výskytů nemocí bez dalšího vyhodnocení. Navíc není tato část zmíněna v technické zprávě. Velmi
oceňuji dodatečné vyhodnocení výstupů z algoritmů lékaři. Na základě vynikajících výsledků, lehce obtížnějšího
zadání a využitelnosti hodnotím práci stupněm velmi dobře (B).

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 29. května 2019
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