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Oponent: Prof. RNDr. MichalKozubek, Ph.D.

Pracoviště oponenta: Centrum analýzy biomedicínských obrazů,

Fakulta informatiky, Masarykova univerzita

apionent se v posudku vyjódřídte studijního a zkušebního řádu vuT zejména:

a) k aktuálnostitématu disertační práce,

b)zdá disertační próce splnila stanovený cíl,

c) k postupu řešení problému a kvýste!kům disertoční próce s uvedením konkrétního přínosu doktoranda,

d) k významu pro praxi nebo rozvoj oboru,

e) r formatní úpravě disertační práce a jejíjazykové úrovni,

f) zda disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona,

g) zda student prokózol nebo neprokózal tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu o zda próce splňuje nebo nesPlňuje

požadovky standardně ktadené no disertační prdce v daném oboru. Bez tohoto závěru je posudek nePlatný.

Ke každému z níže uvedených bodů je nutno doplnit stručný komentóř.

Ad a) Aktuálnost tématu disertační práce

Téma disertační práce je aktuální. l

Komentář: Jak je uvedeno v práci, minimálně třetina všech metastáz u nádorových onemocnění má

dceřiná ložiska v kostních tkáních, z toho 1/5 v obratlích páteře, tedy práce má jasný klinický význam

s cílem pomoci radiologům s analýzou získaných dat z CT. Ve světě se tomuto tématu sice nevěnuje aŽ

tak mnoho skupin, ale výzkumné studie se objevují a předložená disertace navazuje na Předchozí Práce

v dané oblasti, Rovněž navazuje na disertační práci ing. Jakubíčka, jenŽ se věnoval nalezení páteře a

obratlů, zatímco daná práce se věnuje lézím v těchto obrazech.
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Ad b) Splnění stanoveného cíle disertační práce

Cíl disertačn í práce byl splněn,

Komentář: Cílem práce bylo vyvinout nové postupy pro 3D CT data v oblastech 1) tvorbY Pacientské

databáze, 2) detekce, segmentace a klasifikace metastatických lézí a 3)vyhodn_ocenívlisledkŮ Pro

klinickou využitelnost, Ve všech těchto třech bodech autor úkol splnil a u nejtěŽŠÍho druhého bodu

představil dobře fungující řešení založené na moderním přístupu přes hluboké neuronové sítě. ŘeŠení

byla porovnána s jinými metodami a vyhodnocena jako srovnatelná nebo lepŠÍneŽ jiná existujícířeŠení

Ad c} postup řešení problému a výsledky disertační práce s uvedením konkrétního přínosu doktoranda

Postup řešení problému a výsledky disertační práce jsou nadprůměrné,

Komentář: Rozsah práce považuji za nadstandardní, neboť zejména druhý z 3 výše uvedených ProblémŮ
je, netriviální a vyžaduje mnoho úsilí, jak co se týče studie teorie a existujících postupŮ, tak

experimentální části. Student pěkně zpracoval relevantní dostupné postupy vČetně podrobného popisu

hlubokých neuronových sítí a dokázal naimplementovat tři různá řešení s tím, že to dalŠÍ bylo vŽdy lepŠÍ

než to předchozí. poslednía nejlepší řešení bylo pomocí hlubokých neuronových sítí, což vyŽadovalo dost

úsilí ohledně optimalizace. oceňuji rovněž snahu srovnávat vyvíjené rnetody s jinými pomocí zavedených

metrik. Ce]kově tedy praktickou část považuji za nadprŮměrnou. Teoretická Část je zpracována rovněŽ

dobře, i když některé pasáže mi přišly velmi lakonické (např, 3.2.3 i přes použití v praktické Části nebo 4.1

viz dotazy). Rozsah publikačních výstupů pak považuji za průměrný a přiměřený, oceňujivolbu kvalitního

časopisu Medical lmage Analysis.

Ad d) Význam pro praxi nebo rozvoj oboru

Význam pro praxi nebo rozvoj oboru je nadprůměrný.

Komentář: Práce určitě významně přispívá k posunu poznání a možnostív dané oblasti, byť v klinické
praxi by zřejmě bylo vítáno další zlepšení, ale i v tomto stavu jde o užitečnou podpŮrný nástroj. Některé
přetrvávající chyby demonstrované v pr,ácije str,ojově velmi těžké vyřešit, neboť i dva exper,ti mají

prokazatelně dost odlišné názory a anotace.



Ad e) Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň

Formální úprava disertační práce a jejíjazyková úroveň jsou průměrné.

Komentář: práce je psána bohúžel česky (dobným zvykem v oboru je psát anglicky, coŽ pak umoŽňuje i

lepší distribuci výsledků do světa). Jazyková úroveň je dobrá. Typograficky jde o standardní sazbu, chybí

však záhlaví a popisky obrázků majístejnou sazbu jako hlavní text.

Ad f) Disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona

Disertační práce podmínky uveden é v § 47 odst. 4*) zákona č. 11,t/I998 sb. o vysokých Školách splňuje.

(*(4) studium se řódně ukončuje stótní doktorskou zkouškou a obhajobou disertaČní próce, kterými se

prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k

samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. Disertační práce musí obsahovot pŮvodní a uveřejněné

výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.

Ad g) prokázání tvůrčí schopnosti studenta v dané oblasti v,ýzkumu a zda práce sp!ňuje nebo nesp!ňuje

požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru.

Doktorand prokázal tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a práce splňuje poŽadavky standardně

kladené na disertační práce v daném oboru.

Komentář: Student zcela jistě prokázal, že je schopen se zorientovat v komplexní interdisciplinární

problematice a přispět k rozvoji dané oblasti s mezinárodně šrovnatelnými výstuPY.

Celkové hodnocení: Celkově hodnotím prácijako zda řilou s užitečnými výstupy přispívajícími k pokroku

v dané oblasti.

otázky oponenta

1, ) V ka p itol 4. I je vel m I st rucne po psá no vytvá ren I a not,oVa ne data baze pro t renova n I i

vyhod nocoVa c I uce ly včetne sta noVe n I Va rE b il ity meZ experty Ne n I zd e po psá flO, jak se Vlce

a notac ro te spojovalo dohroma d do d no ho zlatého sta nda rd u sem to
ale

obraz Pokud



dobře pochopil, tak anotátoři byli dva a dělal ito nezávisle na sobě (viz např. závěr), takže bych

očekával, že se to pak spojilo dohromady nebo ne? U tří anotátorŮ se větŠinou dělá majoritY-

voting (u segmentace po jednotlivých pixelech čivoxelech), ale u dvou to nenítak jednOduché.

2) V kapitole 4.1je rovněž zmíněno dělení na trénovací a testovací data, přiČemŽ na trénovací Část

připadá zhruba L/3 a natestovací zhruba 2/3 dat.Většinou se to dělá přesně naopak. ProČ tento

nestandardní poměr?

3) Výsledná konvoluční neuronová síť má 17 vrstev, což je docela dost, nedá se tento PoČet sníŽit

bez významného snížení kvality výstupů?
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