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Disertační práce Ing. Jana Odstrčilíka se zabývá obrazovou analýzou optalmologických dat 
s cílem zlepšení diagnostiky zeleného zákalu. Detailně se zabývá dvěma tématy: (1) 
segmentací cév na sítnici (kapitola 2) a (2) odhadem tloušťky vrstvy nervových vláken ze 
snímků očního pozadí (kapitola 3). Obě témata odpovídají danému oboru disertace a jsou 
aktuální z hlediska současného stavu vědy. Velmi kladně hodnotím popis stavu aplikační 
oblasti, z kterého je zřejmé, že práce vycházela z dobrého pochopení řešených problémů a 
psal jej pracovník s vědeckou erudicí. 
 
K oběma tématům jsou v práci prezentovány vlastní výsledky, které byly publikovány na 
mezinárodním fóru. Za nejhodnotnější přijatou publikaci z pohledu disertace považuji článek 
v IET Image Processing o metodě pro segmentaci cév na sítnici, která je založená na 
porovnávání vzorů. Nejkvalitnější výsledky práce jsou ale podle mého názoru popsány 
v druhé části disertace, kde je popsána a detailně vyhodnocena metoda pro odhad tloušťky 
vrstvy nervových vláken ze snímků sítnice založená na analýze textury. Porovnání s měřeními 
získaných pomocí finančně nákladnější optické koherenční tomografie ukazuje, že navržená 
metoda pro analýzu jednoduchých snímků by mohla být použitelná i pro diagnostické účely. 
Výsledky druhé části byly prezentovány na několika mezinárodních konferencích a nedávno 
odeslány do mezinárodního časopisu. 
 
Text práce je dobře strukturovaný a snadno čitelný a obsahuje jen drobné chyby. Například 
symbol col  na straně 63 je nedefinovaný, vzorec 3.8 obsahuje chybu  (místo gP patří gp), 
parametry v indexu u MFR na straně 31 nejsou vysvětleny, obrázek 2c na straně 28 zřejmě 
neodpovídá vstupu 2a. Celkově ale tyto chyby nepovažuji za zásadní pro hodnocení. 
 
Rád bych položil následující dotazy: 

1. Jakým způsobem se chovalo porovnávání se vzorem v místech větvení cév? V práci o tomto 
problému není žádná zmínka.  

2. Jakým způsobem probíhala manuální segmentace v HRF databázi? Jaké kreslící nástroje 
experti používali? Byly jim vstupní obrazy nějak předem upraveny? Například pomocí 
lokálního zvýšení kontrastu? 

3. Čím si vysvětlujete zhoršení výsledků pro neuronovou síť po výběru rysů? Tabulka 10 vs. 
tabulky 11-12. 

4. Tloušťka vrstvy nervových vláken se pohybuje v rozmezí 20-200µm. Střední kvadratická 
chyba predikce (RMSEP) vychází kolem 20µm, což je srovnatelné s tloušťkou nejtenčích částí 
vrstvy. Zkoušeli jste analyzovat přesnost predikce v závislosti na skutečné tloušťce vrstvy? 
Pokud ano, k jakým závěrům jste dospěli? 

 
 



Předložená práce splňuje obecně kladené požadavky na disertační práce, dosažené výsledky považuji 
za velmi kvalitní a v případě úspěšné obhajoby doporučuji, aby Ing. Janu Odstrčilíkovi byl udělen 
akademický titul Ph.D. 
 
 
 
 
V Brně, 9. června 2014 doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D. 

   


	Masarykova univerzita v Brně, Fakulta informatiky
	Posudek oponenta na disertační práci
	Ing. Jana Odstrčilíka
	Analysis of retinal image data to support glaucoma diagnosis


