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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Pro kvalitní zpracování práce vyžaduje konzultace s doktory a nabytí expertních znalostí. Vzhledem k požadavku

na multiplatformnost a práci s reálnými obrazovými daty považuji zadání za obtížnější.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno s drobnými výhradami
 Zadání lze označit za splněné. Je však třeba vytknout nedostatky k bodu 1, kde rešerše týkající se chronických

ran se omezuje na biologickou část a postrádá rozbor existujících prací, které se zabývají problematikou detekce
ran.V závěru postrádám srovnání výkonu algoritmu s existujícími řešeními.V práci chybí rozprava nad zvoleným
řešením problému. Student pouze konstatuje inspiraci existující publikací a nezvažuje ani nezkoumá jiné přístupy
k problému.
Na druhou stranu je třeba vyzvednout iniciativu studenta při řešení problému, kdy nad rámec zadání přidal
serverovou část, a umožnil tak vzdálené zpracování obrazu.

3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Práce splňuje požadavek na rozsah. Vzhledem k následnému zaměření působí úroveň detailu v kapitole 2 až

nadbytečně, ne však na úkor přehlednosti.
4. Prezentační úroveň předložené práce 70 b. (C)
 Kapitoly 1-4 jsou vhodně rozdělené do logických podkapitol. Trochu nelogicky působí pouze řazení kapitol 3, 4 a

5, kde se v kapitole 3 autor věnuje návrhu programového řešení. Kapitola 4 pak působí vzhledem k popisu
existujících technologií jako pokračování rešerše, zatímco kapitola 5, jakožto implementační, navazuje logicky
spíše na kapitolu 3.
Dělení kapitoly 5 působí lehce nepřehledně vzhledem k volbě názvů podkapitol a struktuře. Pro ilustraci, v
kapitole 5 "Implementace" se nachází podkapitola "Implementační detaily" a podkapitola "Implementace klientské
aplikace", v níž je obsažena podkapitola "Implementační detaily aplikace".

5. Formální úprava technické zprávy 90 b. (A)
 Jazykovou stránku nejsem kompetentní posoudit. Po typografické stránce shledávám pouze drobné, opakující se

typografické chyby.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Autor vhodným způsobem vybral a pracoval se studijními prameny. Nedostatky shledávám u citování online

zdrojů, které často nejsou úplné.
7. Realizační výstup 78 b. (C)
 Programová část se skládá z klientské aplikace, serverové části a pomocné webové aplikace pro manuální

anotaci dat.
Řešení zvolené studentem lze označit za správné. Zdrojové kódy jsou vhodným způsobem komentované a jsou
přehledné. Na přiloženém CD jsem nenalezl dokumentaci zdrojového kódu.

8. Využitelnost výsledků
 Výsledky naznačují, že algoritmy jako takové nejsou v současném stavu použitelné v praxi pro jiné než asistenční

účely. Tato skutečnost je však dána především malou databází a možná příliš ambiciózním zadáním. Funkčnost
aplikace jako takové je na velmi vysoké úrovni a po případném doladění se jeví jako použitelná pro navrhovaný
účel.

9. Otázky k obhajobě
 Domníváte se, že aplikace by mohla být vhodnější pro měření jednoho typu zranění. Jaké zranění by vám

přišlo nejvhodnější a proč?
Zvažoval jste i jiné algoritmy pro detekci ran? Jaké a proč?

10. Souhrnné hodnocení 78 b. dobře (C)
 Student zrealizoval aplikaci schopnou provést poloautomatické měření rány. Nad rámec zadání pak

implementoval serverovou část, čím zvýšil univerzalitu výsledného řešení. Z hodnocení výsledků vyplývá, že v
současném stavu se jedná o spíše orientační měření a vzhledem k omezené velikosti databáze nelze
jednoznačně učit do jaké míry je aplikace použitelná v medicínské praxi, což snižuje hodnotu práce.
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Práce demonstruje inženýrské schopnosti studenta. Navrhuji stupeň C.

 

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

 

V Brně dne: 7. června 2018
  .................................

podpis
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