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Podaná diplomová práce se zabývá metodami pro detekci ventrikulární řasy 

ve videokymografickém záznamu hlasivek. Práce navazuje na bakalářskou práci diplomanta a 

zároveň je součástí projektu automatického zpracování snímků hlasivek, který probíhá na 

školitelském pracovišti Ústavu teorie informace a automatizace AV ČR. Ventrikulární řasa a 

její poloha v konkrétních obrazových záznamech pacientů je jeden z příznaků, které se 

vyhodnocují na videokymografických snímcích pacientů. Její poloha omezuje šíření 

slizničních vln a její průběh napovídá o elasticitě okolních tkání. Snaha o automatizaci 

detekčního procesu je motivována ulehčením náročné detekční manuální práce a také 

sjednocením přístupů a tedy získáním porovnatelných výsledků.  

Téma diplomové práce spočívá v návrhu metody, která bude detekovat polohu 

ventrikulární řasy na videokymografickém (VKG) snímku. Postup detekce řasy by měl 

vycházet z metod digitálního zpracování obrazu (DZO).   

 

Autor se samostatně seznámil s metodami zachycujícími pohyb hlasivek se zaměřením 

na videokymografické snímání. Po podrobném studiu přístupů a analýze možných situací 

s ventrikulární řasou navrhl metodiku pro její detekci, založenou na preliminárním vyznačení 

oblasti, následovaném metodou graph cut. Navrhovanou metodu ověřil na testovacích datech 

a vyslovil analýzu funkčnosti algoritmu.      

 

Autor zvolil dvoustupňové řešení problému. Pro hrubé přiblížení diplomant vycházel 

z analýz frekvenčního spektra a nalezení kandidátů pro výskyt řasy. V druhé fázi je výsledek 

upřesněn pomocí metody graph cut, která je schopna zachytit jemné nuance vlnění 

ventrikulární řasy. Zadaná úloha byla komplikovaná vysokou variabilitou VKG záznamů 

pacientů. Dosažené výsledky splnily požadavky zadání problému. 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). Student zvolil pro prezentaci svých výsledků anglický 

jazyk, což snadno umožní případnou prezentaci dosažených výsledků v odborné literatuře.  

 

Autor se seznámil s oblastí analýzy medicínských dat metodami digitálního 

zpracování obraz a dokázal navrhnout postup, který podává požadované výsledky. A. Zita se 

zhostil zadaného problému velmi dobře, prokázal schopnost vědecké práce, samostatného 

přístupu a prezentace dosažených výsledků. Výsledky práce byly přijaty k prezentaci na 

konferenci 10th Pan European Voice Conference. konané v srpnu 2013. Doporučuji uznat ji 

jako diplomovou práci. 
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