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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadání práce vyžadovalo studium konvolučních neuronových sítí nad rámec bakalářského studia.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s podstatným rozšířením
 Zadání bylo splněno v celém rozsahu testováním 4 implementovaných modelů na 3 navržených problémech

klasifikace RTG dat a diskuzí dosažených výsledků. Oceňuji navíc zajištění dodatečných anotací veřejného
datasetu, které vedlo ke zvýšení úspěšnosti modelů a generátor syntetických RTG dat z CT skenů.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce je v obvyklém rozsahu a jednotlivé sekce obsahují pouze relevantní informace.
4. Prezentační úroveň předložené práce 90 b. (A)
 Text práce je logicky strukturován a dobře čitelný. Obsahuje přiměřený počet ilustračních obrázků, které jsou v

textu dostatečně popsané a odůvodněné. Vytknout lze jen drobnější faktické chyby (false positive rate není
specificita, ačkoliv s ní souvisí)

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Práce je typograficky dobře vysázená. Jazykovou stránku práce, až na drobné překlepy, nemohu vzhledem ke

slovenskému jazyku zhodnotit.
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 V textu je zřetelně oddělená část popisující existující metody od realizační části, ve které jsou poznatky vhodně

využity. Externí zdroje jsou citovány v souladu s citační etikou. Doporučuji více využívat citace na konci
odstavce/kapitoly tam, kde je to vhodné (kap. 2.1.1).

7. Realizační výstup 80 b. (B)
 Metody byly implementované ve frameworku Tensorflow a doplněné o generátor umělých RTG dat z CT snímků.

Skripty jsou členěné do bloků odpovídajících struktuře úlohy.
8. Využitelnost výsledků
 Výstupem práce jsou experimentální metody pro klasifikaci RTG snímků do různých kategorií (směr projekce,

zobrazený orgán, druh patologie). Ačkoliv dosažené výsledky pro úlohu detekce patologií nepřekonávají state-of-
the-art metody, poskytují solidní základ pro další experimenty v dané problematice. 

9. Otázky k obhajobě
 Bylo by možné využít pouze uměle generovaná RTG data k natrénování robustního modelu schopného

klasifikace i na reálných datech?
10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Vzhledem k náročnosti zadání, jeho nadstandardnímu splnění a celkové úrovni textové zprávy navrhuji

hodnocení práce stupněm A.

 

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

 

V Brně dne: 22. května 2018
  .................................
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