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SEGMENTAČNÍ METODY VE ZPRACOVÁNÍ 
BIOMEDICÍNSKÝCH OBRAZŮ 

 
Předloženou práci jsem se zájmem a podrobně prostudoval, protože se rovněž zabývám 
problematikou zpracování MR obrazů a následnou tvorbou 3-D modelů. Hlavní téma 
disertační práce - zpracování medicínských snímků měkkých tkání pořízených metodou MR a 
dále mikroskopických obrazů tkání považuji v součastné době za vysoce aktuální. Obrazy 
získané po segmentaci, klasifikaci a vyhodnocení parametrů (např. výpočet obvodů, obsahů, 
povrchů, objemů) mohou sloužit k 3-D rekonstrukci zobrazovaného objektu (např. tumoru v 
játrech), nebo je lze použít pro klasifikaci lidských zdravých a postižených tkání či jiných 
biologických vzorků. Praktické použití navržených metod analýzy obrazů povede k lepší 
diagnostice onemocnění oční sítnice, v oblasti 3-D rekonstrukce čelistního kloubu a hlavice a 
rovněž 2-D rekonstrukci tumoru přinese zkvalitnění a zrychlení diagnostiky onemocnění 
těchto částí lidského organismu, tím že v podstatě eliminuje současné diagnostické metody 
založené na subjektivním posuzování a nahrazuje je výsledky statistického vyhodnocení, na 
základě něhož lze provést objektivní klasifikaci. Navržený a implementovaný algoritmus pro 
rychlé vyhledání buněčných jader a automatické počítání buněk (popř. neuronů) významně 
urychlí a zefektivní vyhledávání v obsáhlé databázi obrazů získaných pro výzkum 
divertikulární choroby. 

Jedná se o značně interdisciplinární práci, která se však v daném rozsahu 109 stran (včetně 
příloh) nemůže do hloubky zaobírat všemi aspekty (zejména po medicínské stránce). Zhruba 
třetinu práce tvoří teoretická část – mapující současný stav problematiky, kde autor provádí 
rozbor používaných metod pro segmentaci obrazů včetně jejich automatického 
vyhodnocování. Autor zde prokázal, ovládá potřebný matematický aparát k pochopení a 
řešení jednotlivých segmentačních a transformačních metod včetně postupů vedoucích 
k úspěšnému návrhu algoritmů. V této části disertační práce je patrné, že autor dokáže velmi 
dobře zpracovat dostupné informace z literatury a má přehled o současné stavu dané 
problematiky ve světě (jsou zde citovány i nejnovější výsledky z materiálů vydaných v r. 
2008 až 2010). Následně jsou v práci popsány navržené metodiky a algoritmy pro segmentaci 
MR a mikroskopických obrazů (získaných optickou metodou), jejich klasifikaci a zpracování 
– tento oddíl je doplněn získanými výsledky po aplikaci na srovnávacích vzorcích s cílem 
odladění správné funkce aplikačního softwaru. Třetí část práce je již věnována použití 
vytvořeného programového vybavení pro konkrétní biomedicínské aplikace – což lze 
považovat za jádro vytvořené práce. Navržené metody zpracování obrazů byly následně 
úspěšně otestovány na vzorcích získaných v rámci spolupráce s klinickými pracovišti 
(segmentace oční sítnice a čelistní hlavice, rekonstrukce disku čelistního kloubu a tumorů 
v játrech, zpracování MR obrazů smrkových jehlic, automatizované počítání buněk). Za 
hlavní přínos práce disertanta proto považuji fakt, že navržené postupy vyhodnocování obrazů 
byly již nasazeny v konkrétních biomedicínských aplikacích a existuje reálný předpoklad 
jejich dalšího využívání v lékařské praxi. 

Autor průběžně presentoval výsledky realizované práce v rámci časového období let 2008–
2011, a to celkem v 8 příspěvcích na domácích a 20 zahraničních konferencích, dále pak 
formou 5 domácích a 6 zahraničních časopiseckých publikací; disertant je rovněž 
spoluautorem jedněch skript VUT Brno. Na základě tohoto výčtu lze konstatovat, že jádro 
předložené disertační práce bylo více než dostatečně publikováno na domácím a především 
zahraničním vědeckém fóru. 
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Autor se navícmůže pochlubit mezinárodní spoluprací s Institutem Supérieur d’Electronique 
de Paris ve Francii a především s Universitat Politècnica de Catalunya a Hospital de Mataró 
ve Španělsku (části této práce vznikaly právě v průběhu studijních pobytů na těchto 
pracovištích), a dále s Brněnskou s Fakultní nemocnicí kde spolupracoval v rámci při řešení 
výzkumných projektů GA ČR, do jejichž řešení byl po celou dobu doktorandského studia 
aktivně zapojen. 

Z formálního pohledu je předložená práce na vysoké úrovni – po grafické a lexikální stránce 
je text téměř bez chyb, citační odkazy na použitou literaturu jsou používány správně, většinou 
je připojeno i krátké vysvětlení umožňující lepší pochopení souvislostí. Rovněž tak struktura 
a členění práce je logické a účelné. K posuzované práci mám však následující připomínky: 

− duplicity v systému zavádění zkratek - např. OKT je definováno v úvodu (str. 11), a dále 
pak v závěru (str. 70), totéž se týká zkratek VCV, NUSS a dalších, z nichž některé jsou 
takto redefinovány tři- i vícekrát. 

− Za větší chybu považuji duplicitu v oblasti rovnic – vztah (15) na str. 23 je zcela shodný 
se vztahem (20), rovněž (16) s (19), (17) s (21) a (18) s (22). 

− V práci se také duplicitně vyskytují zcela shodné obrázky (str. 58) s obr. 3, 4 na str. 35. 
Podle mého názoru by stačilo presentovat pouze jednou a pak formou odvolávky doplnit 
zbývající komentář v dané kapitole – jinak logické začlenění je v pořádku. 

− Obr. 8 (dtto obr. 14 a 17) v podstatě ve formě tabulky je autorem popisován průběh 
výpočtu (algoritmu), za kterým vždy následuje podrobný popis v textu. V literatuře bývá 
obvyklé popisovat funkci a průběh různých algoritmů formou vývojových schémat a 
diagramů – v tomto ohledu považuji zmiňované obrázky (s nízkou informační úrovní) 
opět spíše za duplicitu. 

− Duplicitní je rovněž zopakování přesných hodnot navržených parametrů v závěru práce 
(str. 96 a dále) s tabulkami 6-9 (str. 72, 74, 77, 82) 

− Nepovažuji za vhodné začlenění pasáže v kapitole 4.2 (str. 33 dole) popisující přínos 
disertační práce, mělo by být obsaženo v závěrečném shrnutí (kap. 7 – str. 96 a dále). 

− Dosažené výsledky ve formě grafů (obr. 57 a 58) jsou pouze uvedeny bez rozboru možné 
chyby (rozptylu hodnot) a jejich důsledku pro další vyhodnocování. 

Na přiloženém CD je pouze elektronická podoba disertační práce a autoreferátu. Chybí mi tu 
autorem vytvořené zásuvné moduly pro programové prostředí ImageJ včetně testovacích 
obrazů, aby bylo možné posoudit funkčnost a deklarované vlastnosti uvedené 
v experimentální části práce. 
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Do diskuse v průběhu obhajoby mám následující dotazy: 

− Na str. 22 je autorem zmiňováno používání neuronových sítí pro segmentaci obrazu. 
Zajímalo by mne, zda by k tomuto účelu bylo možné použít statistický přístup na základě 
HMM (hidden Markov model) – v kontraindikaci se zmiňovanými MRF (Markovská 
náhodná pole - str. 20) a provést diskusi dosažitelných výsledků – v praxi platí, že při 
klasifikaci s pomocí HMM lze dosáhnout lepších výsledků než s neuronovými sítěmi, 
rovněž doba učení (trénování) je kratší. 

− Získané výsledky zpracování obrazů VCV a VLV (Tab. 3) jsou následně stručně 
komentovány s negativním závěrem, že touto metodou není možné „jednoznačně nebo s 
určitou povolenou chybou klasifikoval obrazy do skupiny postižených nebo zdravých 
tkání“. Předpokládám, že se doposud provádělo pouze manuální zpracování – na jeho 
základě tato klasifikace byla možná? Hrají v tom roli také osobní zkušenosti klasifikátora? 
Chybí mi větší diskuse včetně náhledu, návrhu jak daný problém řešit. 

− Stejně tak bych uvítal diskusi ohledně dosažených výsledků obrazů NUSS (str. 69) – 
tvrzení „Vyhodnocení navrženou poloautomatickou technikou opět popřelo výsledky 
manuálního zpracování“ se mi zdá příliš jednoznačné. Podle mého názoru je zapotřebí 
provést mnohem více srovnávacích experimentů na jeho potvrzení, na druhou stranu si 
však uvědomuji, že by to zřejmě přesahovalo rámec této disertační práce. 
 

Závěrem mohu konstatovat, že i přes kritické připomínky předložená disertační práce splňuje 
podmínky tvůrčí vědecké práce. Cíle práce byly v plném rozsahu splněny, očekávané 
praktické použití v klinické diagnostice bude velkým přínosem pro lékaře i pacienty. Proto 
práci doporučuji k obhajobě a zároveň navrhuji udělit Ing. Janu Mikulkovi akademicko-
vědecký titul doktor v oboru TELEINFORMATIKA. 

 

V Bratislavě, 30.6. 2011.  

............................ 

Dr. Ing. Jiří PŘIBIL 
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