
 
 
 
 

Oponentský posudok dizertačnej práce 
 

Názov: High-resolution multispectral 3D scanning and its medical applications 
Autor: Ing. Adam Chromý 
Školiteľ: prof. Ing. Luděk Žalud, PhD. 
 
Aktuálnosť zvolenej témy 
Práca zaoberajúca sa multispektrálnym zobrazením údajov pre medicínsku prax je vysoko 
aktuálna predovšetkým z pohľadu potrebnej objektivizácie diagnostikovania pacientov. Týka 
sa to nielen multispektrálneho skenovania, ale akejkoľvek medicínskej disciplíny. Zvolená 
téma je aktuálna, čo autor dokladá aj analýzou súčasného stavu, ktorá obsahuje veľmi 
precízne spracované časti o používaných metódach v medicíne pre vybrané problémy. A pri 
pohľade na výsledky v prílohach A a B a na metódy používané lekármi treba oceniť 
akýkoľvek systém, ktorý podáva informáciu lekárovi objektívne. Je zrejmé, že napriek 
technickým možnostiam, ktoré dnes máme, treba lekárom pomôcť. Pre nich je aj na základe 
mojich skúsenosti jednoduchá rovnica veľké tabu, preto oceňujem interdisciplinaritu Vášho 
výskumu. 
 
Prínos pre ďalší rozvoj vedy a techniky 
Dosiahnuté výsledky vytvoreného systému považujem za pozoruhodné. Aj keď použité 
hardvérové a softvérové prostriedky dávali silný predpoklad, že by takéto niečo mohlo byť 
dosiahnuté. Verifikácia navrhnutého systému so štandardne používanými metódami vykazuje 
vyššiu presnosť aj opakovateľnosť. Navyše došlo aj k zrýchleniu merania oproti iným 
metódam, ktorých vyhodnotenie trvá aj niekoľko minút. Tým je umožnené vykonanie 
diagnózy väčšieho množstva pacientov, čo je tiež nemálo významný prínos tejto práce. Treba 
zdôrazniť, že systém je navrhnutý tak, že dokáže pomôcť v diagnostikovaní pacienta aj 
neodborníkom v danej oblasti, napríklad len pomocným personálom. Významným výsledkom 
celej práce je aj porovnanie jednotlivých metód merania objemových informácií používaných 
v medicínskych zariadeniach, ktoré doteraz nebolo vykonané.  
 
Vedecká a publikačná činnosť 
Práca je napísaná na výbornej vedeckej úrovni. Aj keď neprináša principiálne nové poznatky 
v technickej oblasti, práve jej interdisciplinárny charakter odpovedá požiadavkám na 
dizertabilitu takejto práce. Požiadavka využitia nových technológií v medicíne, ktoré 
objektivizujú diagnostikovanie pacienta je jednou z kľúčových oblastí takéhoto výskumu. 
Teoretická príprava k problematike je na vysokej úrovni a svedčí o odbornej erudovanosti 
autora nielen po stránke technickej, ale aj po stránke viažucej sa k lekárskym poznatkom. 
Práca obsahuje 257 citovaných zdrojov, čo považujem za nadmerné množstvo. Dokazuje to 
však, že autor je erudovaný v danej problematike a aj analýzu stavu problematiky vykonal 
naozaj poctivo. V citovaných zdrojoch sú uvedené aj pôvodné práce autora, pričom autor 
svojou vedeckou a publikačnou činnosť spĺňa kritéria pre úspešné absolvovanie 
doktorandského štúdia. 
 
 
 



 
 
Pripomienky a otázky 
Všetky pripomienky a otázky majú skôr doplňujúci alebo odporúčací charakter. Preto ich po 
zodpovedaní nepovažujem za prekážku úspešnej obhajoby dizertačnej práce. 

1. Zaujímala by ma prvotná motivácia dizertačnej práce. čo bolo skôr? Rozhodli ste sa, 
že vytvorené zariadenie ponúknete lekárom, alebo práve naopak, ich poznatky Vás 
viedli k vytvoreniu zariadenia, ktoré by im mohlo pomôcť? 

2. Prečo ste vybrali práve problém dermatózy a objemového merania končatín človeka 
z lekárskeho hľadiska? Prečo nie práve napríklad objem vlasov na hlave? 

3. Do ktorej skupiny skenerov by ste zaradili skenery využívajúce rozdiel vo fázach 
prijatej a odrazenej vlny, tzv. phase-shift measurement? 

4. Prečo ste si vybrali práve takú hardvérovu konfiguráciu? Váš návrh pracoviska počíta 
s človekom v pracovnom priestore robota. Ako vaše pracovisko spĺňa nároky 
technickej špecifikácie ISO/TS 15066:2016 Robots and robotic devices -- 
Collaborative robots pre spoluprácu robotov s človekom? 

5. Nebolo by možné obmedziť prehľadávanú množinu trojuholníkov z 3D modelu pre 
mapovanie termálneho obrazu na základe vykonaného pohybu robota? 

6. K akému ušetreniu výpočtového času alebo počtu výpočtových operácií došlo 
použitím reprezentácie pomocou oktostromov? Vedec by nemal len prehlásiť, že 
prišlo k zlepšeniu, ale mal by toto zlepšenie aj kvantifikovať. Môžete uviesť 
jednoduchý príklad bez využitia tejto reprezentácie a s využitím tejto reprezentácie? 
Porovnajte alebo výpočtový čas, alebo počet výpočtových operácií. 

7. Prečo ste vykonávali kalibráciu skenera v smere osi x a v smere osi y (Fig. 4.15)? 
Vykazovala táto kalibrácia iný charakter ak bola vykonané v kolmom smere? 

8. Je rovnica (4.55) zapísaná správne? Hľadáme koreláciu medzi G1 a G2 a odvolávam sa 
aj na rovnicu (5.8). 

9. Môžete prosím objasniť presnejšie hybridnú kalibráciu laserového skenera? Najskôr 
vypočítate kalibračné konštanty na základe analytického výpočtu a zo znalosti tvaru 
kalibračného objektu. Z akého intervalu ste potom vyberali kalibračné konštanty pre 
spresnenie kalibrácie pomocou numerického prístupu? Môžete prosím vysvetliť 
podrobnejšie numerický prístup kalibrácie? Na point cloud z lasera aplikujete 
kalibračné parametre a potom hľadáte korelačné minimum medzi pôvodnými údajmi a 
údajmi s aplikáciou kalibračných údajov? 

10. Je zrejmé, ako ste kalibrovali kamerovú časť systému. Neuvažovali ste aj nad 
kalibračným systémom pre tepelné meranie? Ako by sa to dalo riešiť? 

11. Neskôr v práci uvádzate, že hliníkový objekt válca nie je možné skenovať pomocou 
CT a MRI. Prečo potom uvádzate závislosť pre tieto dve metódy v obrázku 6.8? Je 
zrejmé, že to vychádza zo závislostí z Tab 6.1, avšak vzhľadom na neskôr uvedené 
skutočnosti, to považujem za nekorektné. 

12. Na verifikáciu presnosti a opakovateľnosti merania objemových informácií ľudskej 
ruky ste opužili Water displacement metódu ako referenčný model. Nemal by byť tým 
referenčným modelom práve RoScan? Narážam tým na obrázok 6.9, kde Vami 
navrhnutá metóda je presnejšia. Ako sa dá overiť metóda RoScan vzhľadom na menej 
presnú referenciu? Vysvetlite. 

13. Môžete prosím podrobnejšie interpretovať výsledky na obrázkoch 6.14 a 6.15? Ide o 
neštandardné zobrazenie bez legendy ku grafu. Vo výsledkoch 6.15 sa vám na osi x 
objavuje nehomogénna množina použitých metód? Môžete to vysvetliť? 




