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1. Informace k zadání
 Obtížnost zadání této bakalářské práce hodnotím jako vyšší střední, neboť bylo třeba, aby si studentka

prostudovala lékařskou literaturu, seznámila se s patologickými nálezy na sítnici oka a navrhla algoritmy zejména
pro jejich detekci. Práce navazuje na předchozí i běžící výzkum a projekt, které se týkají snímání sítnice oka
a detekce patologických nálezů v retinálních snímcích. Práce, po domluvě se mnou, byla orientována primárně na
kvalitní detekci patologických nálezů, tj. význam některých částí zadání byl snížen. Primární je totiž nalezení
(detekce) patologií. Pokud tato nefunguje, nelze přistoupit k dalším krokům. Dosažené výsledky detekčních
algoritmů jsou vynikající, dokonce vítězí i ve srovnání s konkurenčními řešeními, což předčilo má původní
očekávání. Tuto část tedy silně vyzdvihuji.

2. Práce s literaturou
 Slečna Palacková nalezla literaturu vlastními silami, využila rovněž i doporučenou literaturu vedoucím práce.

Několikrát konzultovala odborné lékařské části s oftalmology. Převzaté části obsahují citace dle zaběhnutých
zvyklostí.

3. Aktivita během řešení, konzultace, komunikace
 Studentka byla během řešení aktivní a konzultovala pravidelně. Na všechny konzultace se dostavila včas, byla

připravená a konzultace probíhaly tudíž čistě technicky.
4. Aktivita při dokončování
 Práce byla dokončena s předstihem a její finální stav byl předem konzultován. Pro hodnocení kvality algoritmů bylo

využito i hodnocení třemi oftalmology, což rovněž chválím.
5. Publikační činnost, ocenění
 Výsledky dosud publikovány nebyly, avšak jsme domluveni, že k publikaci dojde, neboť algoritmy i výsledky jsou

silně konkurenceschopné.
6. Souhrnné hodnocení výborně (A)
 Vzhledem k výše uvedeným pozitivním dílčím hodnocením navrhuji celkové hodnocení práce stupněm výborně

(A).

 

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

  
V Brně dne: 2. června 2019

 Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.
vedoucí práce
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