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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Zadanie považujem za obtiažnejšie, kedže sa obsahom jedná o výskumnú prácu, pričom oblasť generovania

syntetických sietníc je pomerne málo preskúmaná. 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Všetky body zadania boli splnené. 
3. Rozsah technické zprávy téměř splňuje minimální požadavky
 Zadanie takmer splňuje minímálne požiadavky na rozsah, avšak je informačne bohaté a autor efektívne osvetľuje

teoretickú aj praktickú časť práce. Výhrady mám hlavne ku kapitole 5, kde autor popisuje implementačnú časť
pomerne stroho. 

4. Prezentační úroveň předložené práce 95 b. (A)
 Práca je štruktúrovaná logicky, jednotlivé kapitoly na seba navazujú a čitateľ nemá problém sa v práci

zorientovať, poprípade pochopiť jednotlivé fázy návrhu. Aj pre čitateľa, ktorý neoplýva znalosťami pokročilej
počítačovej grafiky, či znalosťami snímania sietnice, nie je ťažké sa vďaka prehľadne podaným informáciám v
problematike zorientovať. Kladne hodnotím hlavne kapitolu 4, venujúcej sa návrhu riešenia, ktorá je veľmi
prehľadne podaná. Uvítal by som avšak u časti venujúcej sa generovaniu bodov vetvenia a ich filtrácii podporiť
výklad obrázkami jednotlivých fáz. 

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Formální úprava technické práce je na nadštandardnej úrovni. V práci sa nevyskytujú žiadne gramatické, ani

typografické chyby. 
6. Práce s literaturou 90 b. (A)
 Študent využíval relevantné literárne zdroje. Kedže sa práca týka relatívne nepreskúmanej oblasti, vačšina

literárnych zdrojov je aktuálna. Prevzaté, poprípade upravené prvky sú riadne odlíšené od vlastných výsledkov.
Bibliografické citácie sú v súlade s citačnými zvyklosťami a normami. 

7. Realizační výstup 90 b. (A)
 Realizačný výstup je na vysokej úrovni, avšak uvítal by som, keby sa dokumentácii realizačného výstupu

prenechal vačší priestor v technickej správe, alebo priamo v komentároch kódu výsledného riešenia. Validácia a
verifikácia bola vzhľadom na fakt, že sa algoritmus verifikoval pomocou segmentácie krvného riečišťa rozsiahly,
dovolím si tvrdiť, nad rámec zadania.

8. Využitelnost výsledků
 Využiteľnosť výsledkov sa ponúka hneď niekoľko. Jednak to može byť v podobe článku, kedže sa jedná o

pomerne úspešný a inovatívny prístup generovania syntetických snímok sietníc. Jednak v podobe generovania
databáz snímkov, ktoré sa možu použiť na verifikáciu algoritmov z oblasti biometrie. 

9. Otázky k obhajobě
 1. Generovanie farby textury optického disku a farby textury žil je založené na pomerne netriviálnych

procedurálnych vzorcoch. Ich výslednú podobu ste získali experimentálne, alebo ste vychádzali z existujúceho
riešenia, či literatúry ? 

10. Souhrnné hodnocení 90 b. výborně (A)
 Práca vykazuje vysokú úroveň kvality. Síce je rozsahom menšia, autor to však vyvažuje vysokou informačnou

hodnotou a efektívnym výkladom problematiky. Verifikácia algoritmu na základe segmentácie syntetických a
reálnych snímok sietníc je nad rámec zadania, čo hodnotím kladne. Uvítal by som avšak, keby autor venoval viac
priestoru programovej dokumentácii. 
Vzhľadom na kvalitu realizačného výstupu, kvalitu verifikácie a technickej správy sa prikláňam k hodnoteniu 
90(A)

 

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