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Podaná diplomová práce se zabývá aplikací metod digitálního zpracování obrazu pro 

analýzu medicínských dat. Jedná se o data pořízená metodou DCE-MRI, která v tomto 

případě slouží k detekci a vyhodnocování nádorů na ledvinách pacientů. Cílem práce bylo 

vyvinout metody, které by ulehčily segmentaci (detekci) nádorů a jejich vyhodnocování 

pomocí příznaků. 

 

Téma diplomové práce spočívá v návrhu metody pro segmentaci nádoru, dále pak jeho 

vykreslení v uživatelsky přijatelné podobě a na závěr v implementaci příznaků, které budou 

sloužit k popisu základních charakteristik nádorů. Výsledné téma diplomové práce se 

odchýlilo od původního zadání z důvodu změn požadavků ze strany lékařů. Navíc se ukázalo, 

že i přes fakt, že téma práce vzniklo na základě zájmu lékařů, nebylo možno naměřit více 

datových sad (8), než je obsaženo v práci, což zkomplikovalo vyhodnocování úspěšnosti.   

 

Autor se samostatně seznámil s metodami segmentace a fúze obrazu a také 

s možnostmi popisu tvarů analyzovaných objektů. Po podrobném studiu navrhl řešení 

vycházející z segmentace pomocí „graph cuts“, následované fúzí vycházející z mapování 

barev a popisu pomocí základních geometrických příznaků, popisujících interpretovatelné 

vlastnosti segmentovaných objektů. Při vlastním návrhu vycházel ze stávajících metod, které 

upravil pro požadovaný účel. Vše naimplementoval do aplikace, při jejímž vývoji kladl důraz 

na efektivitu a intuitivnost použití.   

 

Autorova metoda se snaží maximálně využívat dostupná data pro dosažení přesné 

segmentace. Jelikož se jedná o úlohu náročnou z pohledu zpracování obrazové informace, 

navržené řešení připouští uživatelský zásah v podobě grafického zadání omezujících 

podmínek pro vlastní segmentaci. Segmentace využívá také perfůzní mapy, které v sobě 

soustřeďují informaci z celého vyšetření DCE-MRI. Následná obrazová fúze intuitivně 

zobrazuje dosaženou segmentaci do originálních nasnímaných dat a tak umožní odbornému 

pracovníkovi snadnější nahlédnutí situace v pro něm preferovaném prostředí. Navržená sada 

geometrických příznaků je navržena tak, aby se z jejich hodnot dalo přímo usuzovat o tvaru 

nádoru. Student nemá statisticky vyhodnocenou úspěšnost navrženého řešení, protože sada 

osmi měření je pro nějaké závěry nedostačující (víc dat nebylo k dispozici). Vyhodnocování 

probíhalo pouze vizuálním srovnáním se segmentacemi, které dodali lékaři a to dopadlo 

dobře.      

 

Navržené řešení splnilo požadavky zadání problému. Dodaná aplikace umožňuje 

detekovat nádor a následně jej intuitivně zobrazit a popsat deskriptory. Aplikace má intuitivní 

ovládání a je brán zřetel na kvalitu vizualizace. Na závěr své práce autor uvedl několik 

námětů na další studium uvedeného problému.  

 

Během práce autor prokázal tvůrčí přístup, schopnost práce s odbornou literaturou (jak 

v českém tak v anglickém jazyce). Autor se seznámil s oblastí zpracování medicínských 

obrazových dat a dokázal navrhnout postup, který podává uspokojivé výsledky. Coby vedoucí 

diplomové práce si dovoluji konstatovat, že text diplomové práce místy bohužel neodráží úsilí 



a odvedenou práci studenta, hlavně část věnovaná vyhodnocení a prezentaci dosažených 

výsledků by mohla být lepší. Práce s medicínskými daty je náročná a student ji zvládl velmi 

dobře.  

 

J. Šilhán se zhostil zadaného problému velmi dobře, prokázal schopnost vědecké 

práce, samostatného přístupu a prezentace dosažených výsledků.  
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