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Předložená doktorská dizertační práce MDDr. Nima Mahdiana se zabývá aplikačními 

možnostmi počítačových expertních systémů a 3D digitálním modelováním medicinských 

dat. Zde bych chtěl z počátku uvést, že jako odborník na výpočetní systémy, zpracování 

obrazů a informatiku, se nemohu vyjádřit k obsahu práce z hlediska medicínského, ale i 

z pohledu laika se mi jeví i tato část pojednána velmi fundovaně. 

Cílem práce bylo vytvoření expertního systému na podporu rozhodování při léčbě cyst 

čelistních kostí, ověřit použitelnost a funkčnost tohoto systému na skupině vybraných 

pacientů. U pacientů s větším poškozením TMK pomocí 3D modelování stanovit rozložení 

zátěžových sil a provést srovnání se zdravým kloubem. 

Práce je členěna do 7 kapitol. V úvodní kapitole je uveden nástin a obecná charakteristika 

expertních systémů, jejich uplatnění v medicíně, které je představeno na reálných 

systémech, dále pak je presentován přehled a klasifikace vybraných cyst, které jsou posléze 

použity jako data expertního systému.  Těžištěm práce je kapitola 3, ve které je popsáno 

fungování a práce s expertním systémem z výukového portálu UK v Praze, jeho algoritmus 

rozhodování. Tato kapitola také obsahuje matematický model TMK a výsledky 3D 

modelování silových poměrů na tomto kloubu. 4. kapitola shrnuje výsledky a posouzení 

kvality expertního systému. V 5. kapitole je ve čtyřech bodech souhrn docílených výsledků  

a jejich porovnání se zadanými cíli. Význam pro praxi je předmětem kapitoly 6. Rozsáhlá 

literatura je uvedena v kapitole 7. 

Aktuálnost zvoleného tématu 

Podle uvedené literatury, ve které jsou zachyceny významné práce z oboru a i podle pohledu 

na význam expertních systémů v medicínských oblastech lze jednoznačně říci, že aktuálnost 

tématu práce je nezpochybnitelná. Neustálý rozvoj výpočetních systémů a umělé inteligence 

zvláště, dává jasnou odpověď na perspektivu diagnostických metod s využitím expertních 

systémů. 

  



Struktura práce 

Zde bych si dovolil námitku k členění práce do kapitol. Myslím, že by práci prospělo 

důslednější oddělení jednotlivých řešených úloh, ne tak jak je to provedeno v kapitole 3., ale 

na větší počet kapitol s jednoznačným obsahem. Například podkapitola 3.4 by si zasloužila 

rozdělení alespoň na tři části, anebo ještě lépe zvláštní kapitolu. 

Poznámky a dotazy  

V části 3.1.2 je předložen klíč, s kterým expertní systém postupuje při stanovení diagnózy. 

Verbálním způsobem je pomocí podmíněné struktury rozhodování IF ELSE naznačen postup 

rozhodování. Tady bych doporučil nějaké semigrafické znázornění, třeba pomocí vývojového 

diagramu, ostatně na obrázku 23 je počátek takového popisu znázorněn.  

Prosím také o podrobnější zdůvodnění, proč by pravděpodobnostní nebo modernější fuzzy 

přístup vedl k častějším chybovým diagnózám. 

V tabulce 2 na straně 84 jsou uvedeny výsledky získané expertním systémem v porovnání 

s výslednými diagnostikami. Bylo by možné použít tyto výsledky pro zpřesnění rozhodovacích 

pravidel expertního systému? 

Předpokládá se další rozvoj a vylepšování expertního systému? 

U příkladu modelování v 3D prostoru je zmíněno předzpracování vstupních dat, například 

také registrace, v čem spočívá tato úloha? 

Závěr 

Závěrem lze konstatovat, že předložená práce má dostatečnou vědeckou úroveň, zabývá se 

aktuálním tématem a splnila stanovené cíle. Pan MDDr. Nima Mahdian, výsledky své práce 

publikoval v odborných časopisech majících nemalý Impact Factor. Lze proto bezvýhradně 

konstatovat, že práce splňuje požadavky kladené na disertační práci, autor prokazuje 

předpoklady k samostatné vědecké práci, a proto lze doporučit udělení titulu „Ph.D.“.  
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