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Práce se zabývá zpracováním videokymografických snímků lidských hlasivek a automatickou
detekcí ventrikulární řasy. Problematika je v úvodní části rozebrána z pohledu lékařského, technického
i z hlediska zpracování obrazu. 

Rešerše  je  dostatečná,  množství  citací  je  na  diplomovou  práci  nadprůměrné.  Citace  jsou
relevantní k problému.

Algoritmus je rozdělen na několik fází, ke každé je uvedeno i jakým způsobem k němu autor
dospěl a je zdůvodněno, proč dané přístupy fungují či nefungují.

V závěru autor shrnuje dosažené výsledky včetně úspěšnosti algoritmu. Rozebírá i případy, na
kterých algoritmus selhává a podává vysvětlení,  proč tomu tak je.  Celková úspěšnost  algoritmu je
velmi dobrá, přes 80% výsledků je přesných a dalších zhruba 10% pouze mírně nepřesných. Vzhledem
k tomu, že se v testovacím souboru čítajícím 100 pacientů nachází velké množství různých patologií
toto považuji za velmi dobrý výsledek.

Vzhledem k tomu, že se jedná o úlohu zpracovávající obrazová data získaná za problematického
nasvícení (snaha minimalizovat potřebné osvětlení, aby nedošlo k popáleninám u pacienta) a šum je
tedy nedílnou a významnou součástí získaných dat, měl bych drobnou výtku k poměrně stručnému
shrnutí odšumovacích postupů. Odstraňování šumu může výrazně ovlivnit výsledná data a úspěšnosti
různých segmentačních algoritmů. V práci je uvedena pouze definice konvoluce a jednorozměrného
Gaussovského  filtru.  Stálo  by  za  to  podrobněji  rozepsat,  jaké  přesně  byly  použity  kernely  pro
Gaussovský lowpass filtr a jaké byly parametry průměrujícího filtru (ty jsem v práci nenašel vůbec).
Jedná se ovšem pouze o drobný nedostatek, jelikož dané filtry jsou běžně používané a čtenář, který se
snaží reprodukovat výsledky si jistě dokáže rychle dané parametry zjistit sám.

Z jazykového hlediska je práce psaná dobrou angličtinou, jazyk je srozumitelný a jasný.

Předložená práce je kvalitní, hodnotil bych ji rozhodně jako nadprůměrnou. Doporučuji uznat ji
jako diplomovou práci.

V praze dne 7.5.2013 Jan Horáček
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