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1. Náročnost zadání průměrně obtížné zadání
 Průměrné až lehce náročnější zadání, zejména kvůli nutnosti nastudovat a pochopit lékařské základy k

problematice.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všechny body zadání byly splněny s výhradou, že by testovací část vyžadovala více ověřených snímků, včetně

zdravých sítnic.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Rozsah práce je přibližně někde mezi minimem a obvyklou délkou.
4. Prezentační úroveň předložené práce 76 b. (C)
 Technická zpráva je logicky poskládaná. Teoretická část o oku je celkem stručná, čímž se dává více prostoru

informatické stránce práce a samotné implementaci. Testování bylo provedeno na velmi malém vzorku snímků
sítnic.

5. Formální úprava technické zprávy 98 b. (A)
 Po formální stránce jsem velice spokojen, nenašel jsem takřka žádné typografické problémy. Z jazykového

pohledu nemohu jistě soudit, ale i tak se práce jeví též bezchybná.
6. Práce s literaturou 84 b. (B)
 Výběr studijních pramenů je vhodný. U citaci jsem občas postrádal konkrétnější upřesnění, takřka všechny citace

jsou na koncích celých odstavců.
7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Filtrování optického disku nebo žilního řečiště působí ledabyle, ač to není hlavní náplní práce, a výběr databáze

lepším výsledkům taktéž příliš nepomohl.
Výsledné řešení nefunguje zcela spolehlivě, detekce vrací spíše průměrné výsledky, ač se z technické zprávy jeví
lepší. Nicméně, aplikace je funkční.
Proto taktéž navrhuji průměrné hodnocení.

8. Využitelnost výsledků
 Řešení detekuje více míst onemocnění než na snímku skutečně je, po zvýšení přísnosti prahu by mohly být

výsledky využity pro prvotní kontrolu snímků očního pozadí jako hrubá klasifikace nemocí pro oftalmologa.
9. Otázky k obhajobě
 Jaká je úspěšnost detekce optického disku (pozice, velikost) ve vaší práci?
10. Souhrnné hodnocení 75 b. dobře (C)
 Práce je průměrná, některé její části jsou zpracovány důsledně a kvalitně. Kvůli nedůslednému testování jsem

ale nucen snížit stupeň na dobře (C).

 

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

 

V Brně dne: 31. května 2018
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