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Předložená disertační práce je věnována metodám vektorové segmentace lékařských dat pro 
diagnostické účely. Autor si klade za cíl popsat konstrukci izotropní sítě a její použití 
k identifikaci jednotlivých objektů v lékařských snímcích..  
 
Práce je rozčleněna do osmi kapitol. První kapitolou je stručný úvod. Ve druhé kapitole jsou 
vysvětleny výhody plošné reprezentace prostorového objektu pro lékařské účely a formulovány 
cíle práce. Třetí kapitola popisuje současný stav zpracovávané problematiky, především známým 
metodám zpracování 2D obrazu. Čtvrtá kapitola se věnuje základům Delaunayovy triangulace a 
problematice konstrukce sítí a mřížek. Pátá kapitola se zabývá současným stavem vektorového 
modelování anatomických struktur. Šestá kapitola obsahuje principy segmentace obrazu založené 
na Delaunayově triangulaci. Sedmá kapitola shrnuje výsledky aplikace dříve popsaných metod na 
anatomická data. Osmou kapitolu tvoří závěr, ve kterém doktorand shrnuje dosažené výsledky, 
dílčí slabiny popsaných metod a směr budoucí výzkumné práce.                                                    
 
Práci je třeba hodnotit z těchto hledisek: 
 

1. Aktuálnost tématu: Problematika morfologické analýzy lidských orgánů založené na 
zpracování výstupů  počítačové tomografie či magnetické rezonance je vysoce aktuální, a 
to nejen pro účely diagnostické, ale také např. v souvislosti s problematikou konstrukce 
umělých náhrad. V současné době se jedná o bouřlivě se rozvíjející oblast poznání na 
pomezí několika vědních oborů (medicína, matematika,  informatika, mechanika). 

 
 

2. Cíle práce, které si dizertant uložil, a jejich splnění. Autor uvádí, že cílem práce je 
vektorová segmentace založená na 3D Delaunayově triangulci, kde jednotlivé struktury 
budou identifikovány pomocí různé velikosti trojúhelníků resp. čtyřstěnů. Z předložené 
práce vyplývá, že doktorandem navržené algoritmy jsou tímto způsobem schopny 
segmentovat hranice jednotlivých objektů v lékařských datech, a mohu tedy konstatovat, 
že tento cíl doktorand splnil.  

 
3. Přínos práce: Práce má interdisciplinární charakter. Její první část má rešeršní charakter. 

Doktorand shrnuje dosud používané metody vektorizace rastrových dat, cituje z rozsáhlé 
bibliografie a prokázal široký přehled o dané problematice (kpt. 1.- 5). Další kapitoly lze 
považovat za původní autorův přínos. Jsou zde navrženy originální algoritmy vektorové 
segmentace, navržené metody jsou vhodně statisticky testovány na jednoduchých površích 
se známými geometrickými vlastnostmi a poté demonstrovány na reálných datech.  

 
 

4. Formální úroveň práce: Celková formální úroveň práce je velmi vysoká. Práce je psána 
velmi dobrou angličtinou, její členění je logické, obsah jednotlivých kapitol vyvážený. 
Práce je bohatě doplněna obrázky, které vhodně ilustrují studovanou problematiku i 
dosažené výsledky. U takto zaměřené práce bych však očekával i CD se softwarovým 



řešením.  V práci jsem našel několik drobných matematických chyb, některé použité 
vztahy je tedy třeba při obhajobě vysvětlit (viz odst. 6). 

 
5. Schopnosti doktoranda vědecky pracovat:  Z připojených publikací je zřejmé,  že 

doktorand přesvědčivým způsobem prokázal schopnost samostatné vědecké práce a že 
podstatná část výsledků práce již byla kvalitně publikována.  

 
6. Dotazy a poznámky:  

 
a) Ve vztahu (3.2.) derivujete podle proměnné t , která údajně představuje iterační krok. 
V tom případě se ovšem jedná o diskrétní proměnnou, podle které derivovat nelze. 
Vysvětlete. 
 
b) Dle (3.2.) je intenzita I  skalár, dle (3.4.) resp. (3.5.) je ovšem tatáž intenzita vektorem 
(ve 3.4. navíc vypadla proměnná, podle které se derivuje – zřejmě patří t ). Uveďte 
prosím na pravou míru. 
 
c) Na str. 8. dole jste použil termín „nelineární kombinace“. Použil tento termín citovaný 
Tomasi, nebo je Váš? V matematice se totiž nepoužívá. Vztah (3.6.), ke kterému se 
odvolává, je lineární kombinace Gaussových funkcí. 
 
d) V kpt. 4.1. definujete Delaunayovu podmínku pomocí kružnice opsané trojúhelníku. Je 
takto ověřována i ve Vašich programech? Existuje totiž algoritmicky podstatně 
jednodušší způsob, jak tuto podmínku ověřit. Znáte ho? 
 
e) Na str. 62 uvádíte, že levá strana vztahu (6.7) je úhel. To je ovšem nepřesné – jedná se 
o kosinus úhlu. 
 

Shrnuji: 
 

- téma práce je vysoce aktuální 
- vytčené cíle jsou splněny 
- práce obsahuje vlastní výsledky 
- formální úroveň je dobrá 
- doktorand prokázal schopnost samostatné vědecké práce 
- práce obsahuje některé drobné chyby, které však nesnižují celkovou úroveň práce a 

je možno je vysvětlit u obhajoby. 
 
Vzhledem k výše uvedenému  
 
 

 
doporučuji práci k obhajobě a po jejím úspěšném zvládnutí udělení titulu Ph.D. 
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