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Předložená disertační práce se zabývá možnostmi využití strojového učení při analýze 
ultrazvukových obrazů štítné žlázy. Problematika počítačové analýzy obrazů z různých 
zobrazovacích modalit včetně ultrazvukového přístroje je velice aktuálním tématem, které 
souvisí s rozvojem zobrazovacích metod a náročností zpracování získaných dat, a proto 
považuji autorem řešenou problematiku za aktuální a vhodnou jako téma disertační práce. 

Úvod práce stručně ale přitom výstižně popisuje problematiku uzlů ve štítné žláze, 
sonografické vyšetření a systém pro hodnocení cytologického vyšetření. Součástí úvodu je  
i rozsáhlá rešerše v oblasti počítačového zpracování ultrazvukových obrazů štítné žlázy. Na 
základě zpracované rešerše jsou stanoveny cíle a hypotézy předkládané dizertační práce. 

V sekci metod je popis zpracovávaných dat a komplexní přehled prediktorů pro 
jednotlivé typy klasifikace, a to včetně volby jednotlivých prediktorů a metod. Autor se věnuje  
i častým problémům této oblasti: možnému přetrénování klasifikátoru, nevyváženosti tříd  
a validaci klasifikačních algoritmů.    

Jádrem předložené práce je realizace počítačové klasifikace pomocí několika vhodně 
zvolených metod a postupů, přičemž prezentované výsledky odpovídají řešené problematice  
a jsou porovnány s pracemi dalších autorů. Na práci oceňuji zejména realizaci patch-based 
metod, které mají potenciál dalšího klinického využití. 
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Výsledky jsou rovněž vhodně diskutovány, porovnány s aktuální literaturou a hlavní 
výsledky práce jsou shrnuty v závěru. 

Použité postupy a metody zpracování tématu disertační práce jsou na vysoké úrovni. 
Výsledky jsou jasně prezentovány a diskutovány. Přínos autora je hlavně v oblasti aplikace 
patch-based metod, které mají potenciál využití v klinické praxi při minimálním zásahu lékaře. 
Z hlediska možného využití výsledku v klinické praxi spatřuji největší potenciál v realizaci 
podpůrných prostředků pro rozhodování lékaře, nikoliv v automatizovaných programech.  

Formální stránka předložené práce je na vysoké úrovni, v práci je minimum překlepů, 
které však nesnižují prezentované odborné výsledky. Členění disertační práce má obvyklou 
strukturu, jednotlivé části na sebe navazují. 

 
Po pečlivém zvážení odborného přínosu práce, způsobu a úrovně zpracování 

konstatuji, že předložená disertační práce splňuje standardy kladené na dizertační 
práce a prokazuje schopnost autora samostatné vědecké práce, a proto ji 
DOPORUČUJI k obhajobě a autorovi doporučuji udělení titulu Ph.D. po úspěšné 
obhajobě. 

 
   
 
V Kladně, 26. 11. 2019 
        

      doc. Ing. Martin Rožánek, Ph.D. 
 
 
 
Otázky k diskusi:   
 

1) V práci je několikrát použito množné číslo (např. název kapitoly 1.5 – Náš přístup). 
Definujte Váš podíl na prezentovaných výsledcích. 

2) Jakým způsobem může ovlivnit výsledky klasifikace použití obrazů z dalších přístrojů 
ultrazvukového zobrazování a širšího spektra vyšetřujících lékařů? 

3) Jaké je množství ultrazvukových obrazů, které byste považoval za ideální pro Vámi 
realizované metody klasifikace?  




