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 Disertační práce Ing. Ondřeje Šmirga se zabývá problematikou zpracování a analýzy 

obrazových MRI dat čelistního kloubu se zaměřením na vytvoření 3D modelu. Hlavním cílem 

práce je návrh souboru nových metod pro tvorbu 3D modelu kloubní hlavice a kloubního 

disku. Zvolená metodika je využitelná pro poloautomatickou a automatickou analýzu 

obrazových dat. MRI měření čelistního kloubu je ve světovém měřítku prováděno velmi 

málo. Důvodem je velmi malý kontrast v oblasti kloubního disku a malá velikost čelistního 

kloubu. Použitím mikroskopické cívky je obrazové rozlišení větší, ale přináší intenzitní 

artefakty a větší úroveň šumu v obrazech. Řešená problematika je ovšem pro medicínu 

velmi zajímavá, přínosná a v návazných výzkumech ovlivní vznik mnoha dalších 

lékařských diagnostických postupů. Zvolené metody zpracování obrazových dat jsou zcela 

obecné a jsou využitelné v analýze prostorově i časově měnících se objektů. Zvolené téma je 

velmi aktuální a pro vědecké poznání má velký význam. 

 Cílem disertační práce bylo vypracování metodiky a nové metody pro 

poloautomatické a automatické segmentování kloubních detailů a pro vytvoření jejich 3D 

modelu. Tento cíl zahrnuje několik důležitých částí. Jsou jimi filtrace vstupních dat, 

segmentace měkkých tkání kloubního disku, návrh metod pro objektivní kvalitativní 

zhodnocení segmentačních metod, dopočítávání dat v z-ové ose a rekonstrukci 3D modelu 

včetně návrhu kvantitativní vyhodnocení modelu při decimaci a vyhlazování polygonální sítě. 

Z vědeckého hlediska byl cíl práce zvolen velmi dobře a představoval řešení 

problematiky v širokém rozsahu. Jeho splnění vyžadovalo postupné hledání vhodných 

metod řešení případně jejich kombinaci. Cíl práce odpovídá oboru Teleinformatika a byl 

splněn v celém rozsahu. Současně byli do řešení problematiky zapojeni studenti svými 

bakalářskými a magisterskými pracemi.  

 Disertační práce má 122 stran, je rozdělena do 7 kapitol. V úvodu, druhé a třetí 

kapitole je uveden současný stav řešené problematiky. Je ucelený a obsahuje velký a 

dostatečný počet publikačních odkazů. Přehled je napsán dobře a vyplývá z něj, že autor je 

dobře obeznámen s řešenou problematikou. Stěžejními jsou kapitoly 5. až 7., ve kterých autor 

popsal vlastní řešení. Popis je vždy dostatečně podrobný, srozumitelný a výsledky jsou 

dokumentovány výsledky testů a statistickým vyhodnocením. Kapitoly jsou seřazeny tak, že 




