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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání této bakalářské práce považuji za poměrně obtížné, neboť se jedná zčásti o výzkumný úkol. O dosažení

podobných výsledků se snaží více týmů na světě.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Zadání bylo ve všech bodech nejen splněno, ale pan Aubrecht dokonce provedl rozšíření mimo rámec zadání -

např. zcela správně hledá slepou skrvnu a foveu včetně krevního řečiště (neomezil se na pouhé hledání projevů
VPMD), doplnil groundtruth, a konzultoval výsledky s MUDr. Tomášem Mňukem.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí.
4. Prezentační úroveň předložené práce 94 b. (A)
 Prezentační úroveň technické zprávy hodnotím jako vynikající. Práce má logickou strukturu, kapitoly obsahují

přesně ty údaje, které tam náleží, tj. žádnou zbytečnou výplň. Rozsahy jednotlivých kapitol jsou vyvážené. Celá
práce je velmi čtivá a pro čtenáře pochopitelná. Autor formuluje závěry zcela jasně a přehledně. Snad jediné
drobné doporučení se týká shrnutí výsledků formou grafu, který je přehlednější. Zde mám na mysli zejména
rozdíly v algoritmicky a ručně hledaných projevech VPMD v obrázcích.

5. Formální úprava technické zprávy 91 b. (A)
 Typografická i jazyková stránka práce jsou opět výborné. V obou případech nemám žádných výhrad.
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Použitá literatura koresponduje s textem, je aktuální a jednotlivé odkazy jsou v práci korektně citovány. Převzaté

prvky lze jednoznačně odlišit od autorových vlastních výsledků. Bibliografické citace jsou úplné a v souladu s
citačními zvyklostmi a normami.

7. Realizační výstup 99 b. (A)
 Realizační výstup hodnotím jako skutečně velmi povedený. Aplikace funguje bez problémů, avšak především

silně vyzdvihuji dosažené výsledky (přesnost detekce slepé skrvny a fovey je velmi vysoká), tvorbu groundtruth a
evaluaci dosažených výsledků s MUDr. Tomášem Mňukem, kterému tímto děkuji za proběhnuvší konzultace.
Zdrojové kódy jsou v souladu s licenčními podmínkami a autorským právem.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledky jsou rozhodně využitelné nejen v našem týmu, kde se danou problematikou již nějakou dobu zabýváme

(jedná se o navázání na projekt, jehož cílem je konstrukce fundus kamery a přidružených algoritmů), avšak i na
mezinárodní úrovni v dalších týmech. Škoda tedy, že práce není psána v anglickém jazyce.

9. Otázky k obhajobě
 1. Mohl byste prosím prezentovat (např. přehledným grafem) algoritmicky detekované projevy VMPD v

porovnání s ručně anotovanými daty lékařem?
2. Mohl byste obrazově demonstrovat detekci drúz/exudátů v porovnání s detekcí reflexí mladších jedinců?
3. Jaké minimální rozlišení analyzovaných obrazů je zapotřebí k tomu, aby byly rozeznány základní projevy

VPMD (tedy drúzy/exudáty)? Jedná se mi tedy o minimální velikost drúz/exudátů, které se v obrazu
vlastně hledají, čemuž by odpovídalo i rozlišení.

10. Souhrnné hodnocení 95 b. výborně (A)
 Závěrečné hodnocení je poměrně snadné, neboť ve veškerých bodech student výrazně převyšuje obvyklou

kvalitu práce. Z těchto výše uvedených důvodů navrhuji i výjimečné hodnocení stupněm A (95 bodů).

 

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

 

V Brně dne: 28. května 2018
  .................................

                                         1 / 2



Vysoké učení technické v Brně
Fakulta informačních technologií

podpis

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                                         2 / 2

http://www.tcpdf.org

