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1. Zadání závěrečné práce.
Zadání práce odpovídalo náročnosti kladená na magisterské DP a mělo dva cíle: provést statistické
vyhodnocení výsledků vyšetření nádorů hlavy a krku a pokusit se o automatickou klasifikaci
nádorových ložisek na CT snímcích metodami zpracování obrazu. Prvního cíle bylo beze zbytku
dosaženo v případě zpracování obrazu bylo dosaženo cíle částečně, když u neúspěšných pokusů
nebyla proveden ani základní rozbor příčin neúspěšnosti. Celkově však bylo zadání splněno.

2. Aktivita studenta během řešení.
Studentka využívala konzultace  jak na klinickém pracovišti tak na mateřské faklutě kde konzultovala
jednotlivé otázky jak s vedoucím DP tak se specialisty na dílčí problematiku práce (statistika,
zpracování obrazu). Z pohledu vedoucího byly konzultace nejčastější v počátku při speciifkaci zadání
a pak v závěru, ale celkový rozsah práce byl k dispozici až v okamžiku odevzdání.

3. Aktivita při dokončování.
Rozsahem práce jsem byl překvapen, zejména zařazením mnoha stránek výpisu výsledků a snad až
hypertrofickým rozsahem a podrobnostmi v  "teoretické" části, které práci vůbec neprospěly a
vytvořily pole pro možnost vygenerování gramatických chyb a nejasných formulací.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Pokud jde o statistické zpracování jsou výsledky přínosem pro klinickou praxi, protože poskytují
lékaři cennou informaci o léčebném procesu. V práci však není uvedeno, jakým způsobem kterých
výsledků bylo dosaženo. V závěru je sice uveden seznam programů které byly pro získání výsledků
použity ale které na který druh výpočtu není zřejmé, takže pokud by měly být provedeny další
výpočty s jinými vstupními údaji není z textů zřejmé, jakým softwarem a proč právě tímto softwarem.
V případě zpracování obrazu byl použit program FOTOM doc. Ličeva, částečně úspěšně , částečně
neúspěšně, když sama diplomantka konstatuje, že je to velmi obtížné a že na tom pracuje řada
odborníků. Očekával bych zde přece jen kvalifikovanější postoj, když takoví odborníci by se měli
rekrutovat snad z řady biomedicínských inženýrů. Diplomantka má však pravdu, že tento problém
nelže vyřešit v rámci diplomové práce.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce je v podstatě kompilačního charakteru. K dosažení výsledků používá známých nástrojů,
výsledky statistických výpočtů mají význam pro praxi, avšak jen jednorázově, pro opakované použití
není vytvořen popis resp. metodika jak postupovat s jiným statisickým souborem.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Citované prameny jsou relevantní vzhledem k řešené problematice a byly využity pravděpodobně
nejvíce pro sepsání úvodní teoretické části. Sám text práce je obtížně čitelný nejenom pro někde
neuchopitelnou stylistiku, ale je zatížen i řadou gramatických chyb a překlepů snadno odstranitelných
ve Wordu vestavěným korektorem, jak jsem se sám přesvědčil na jednom vzorku  vybraným hned z
úvodu práce.

7. Souhrnné hodnocení.
Z důvodů uvedených výše je práce na samé hranici obhajovatelnosti a bude na diplomantce, aby při
obhajobě prokázala svoji vládu nad zadaným tématem.

8. Otázky k obhajobě.
Zformulujte přehledně metodický postup, resp. návod, jak provést postupně statistické výpočty, které
presentujete v DP. Pro každý výpočet charakterizujte formát vstupních dat, program a metodu v něm
použitou a typ výsledku.  Je-li třeba, uveďte u každého výpočtu je-li nutno vstupní data nějak
upravovat, případně testovat na vhodnost použití danou metodou.
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