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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Problematika sesouhlasení a porovnání CT dat, resp. registrace medicínských snímků obecně, je poměrně

komplexní téma a vyžaduje nastudování většího množství odpovídající literatury.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s vážnými výhradami
 Práce se zaměřuje pouze na obecné metody pro vyhledávání v databázi snímků, aplikovatelné např. na

fotografie, ale ne na medicínská data. V prvním bodě zadání se mluví o detekci význačných bodů, sesouhlasení
snímků a jejich následném porovnání. Ohledně význačných bodů jsou v práci rozebírány metody SIFT a SURF. V
kontextu medicínských dat bych ale spíše očekával automatickou detekci anatomických landmarků, na jejichž
základě je následně možné provést korektní a přesné sesouhlasení snímků a porovnat geometrické vlastnosti
jejich obsahu. Metody SIFT a SURF jsou v práci navíc pouze diskutovány, do implementace nebyly zahrnuty,
nebylo řešeno ani sesouhlasení snímků, které je pro jejich smysluplné porovnání důležité.

3. Rozsah technické zprávy splňuje pouze minimální požadavky
 Zpráva je poměrně stručná, zejména v kapitolách týkajících se vlastního řešení by měla být obsáhlejší.
4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Práce je členěna logicky a jednotlivé kapitoly na sebe navazují, nicméně v oblasti vlastních experimentů a jejich

vyhodnocení je práce stručnější a ne zcela jasná.
5. Formální úprava technické zprávy 70 b. (C)
 Práce obsahuje občasné chyby v gramatice a interpunkci. Podepsané zadání, které se vkládá do práce, je v

dezolátním stavu.
6. Práce s literaturou 50 b. (E)
 Citované prameny nejsou vhodně zvolené. Medicínských dat se týká pouze jediná citace, která navíc odkazuje

na Wikipedii a týká se pouze obecně výpočetní tomografie, nikoliv vyhledávání v obrazových datech. Vhodnou
studijní literaturou by byla např. následující monografie, dostupná ve VUT knihovně:
JAN, J.: Medical Image Processing, Reconstruction and Restoration - Concepts and Methods. CRC Inc. (USA)
2006, ISBN 0-8247-5849-8, 760 pp.

7. Realizační výstup 55 b. (E)
 Aplikace je funkční, zdrojové kódy mají spíše menší rozsah. Extrakce příznaků je řešena pomocí externí

knihovny. Zdrojové kódy nejsou dokumentovány, chybí jakékoliv komentáře.
8. Využitelnost výsledků
 Práce se zaměřuje na vyhledávání snímků stejné kategorie, jaké byl vzorový obrázek, např. se snaží z databáze

různých CT vybrat pouze snímky hrudníku. Vzhledem k tomu, že CT snímky jsou běžně anotované již během
pořizování, nemá smysl tento typ vyhledávání řešit pomocí analýzy obrazu. Smysl by naopak mělo vyhledávání
na základě geometrické podobnosti, např. v sadě CT pánevních kostí najít pro poraněnou kost tvarově co možná
nejpodobnější případ, který by mohl sloužit jako šablona pro vymodelování implantátu apod.

9. Otázky k obhajobě
 -
10. Souhrnné hodnocení 55 b. dostatečně (E)
 Vzhledem k nedostatkům uvedeným výše hodnotím práci stupněm E.

 

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