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1. Informace k zadání
 Zadání této diplomové práce považuji za náročnější. Jedná se totiž o kombinaci zpracování a analýzy obrazu a

tvorbu mobilní aplikace. Pan Gulán musel čekat na data od lékařů, což byla poměrně značná komplikace, vedoucí
ke zpoždějí řešení. Všechny body zadání byly splněny. Řešení funguje, avšak dosažené výsledky mohly být mírně
lepší. Důvodem pro horší kvalitu detektoru však nejspíše bude nedostatek obrázků na trénování algoritmů.

2. Práce s literaturou
 Pan Gulán využil doporučené literatury školitelem a lékařem, avšak drtivou většinu si nalezl vlastními silami. Tyto

prameny jsou v práci použity korektně, v souladu s citačními zvyklostmi a jsou relevantní k danému typu práce.
3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Během řešení byl student průměrně aktivní. Jak jsem již avizoval v prvním bodu posudku, mírné komplikace a

časové zdržení během řešení nastaly kvůli nedostatku dat - lékaři dodávali data postupně a spíše ve třetí čtvrtině
období pro řešení, což způsobilo méně času na dotažení detektoru a rozpoznávače chronických ran v obrazu do
lepší fáze. Pan Gulán konzultoval nejen se mnou, ale i s lékařem ve FN Brno. Konzultací se mnou proběhlo velmi
málo, avšak na proběhnuvší byl student připraven a dorazil včas.

4. Aktivita při dokončování
 Práce nebyla dokončena v dostatečném předstihu a její definitivní obsah nebyl konzultován. Hlavní příčinu vidím v

nedostupnosti dostatku dat pro trénování algoritmů - viz mé poznámky výše, tj. tyto již nebudu opakovat.
5. Publikační činnost, ocenění
 Publikační činnost a ani získaná ocenění mi nejsou známa. Aplikace je dostupná pro Android, tj. je možné ji

používat.
6. Souhrnné hodnocení dobře (C)
 Zadání bylo mírně obtížnější, práce je celkem povedená, nicméně detektor a rozpoznávací algoritmus mohly

fungovat lépe, což je však způsobeno postupným dodáváním dat z lékařského týmu, které mělo vliv na zpoždění
implementačních částí. Celkově jsem s prací spokojen, avšak práce se nevymyká obvyklému průměru, proto
rovněž navrhuji hodnocení stupněm C (dobře).

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto hodnocení v listinné i elektronické formě.

 

V Brně dne: 1. června 2018
.................................

podpis
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