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1. Zadání závěrečné práce.
Práci lze hodnotit jako náročnou, neboť se zabývá metodami analýzy me-dicínských snímků za
účelem registrace – vytvoření kvalitního snímku – pro následné vyhodnocení, jejichž počítačové
hodnocení není prozatím v medicinské praxi uspokojivě vyřešeno.

2. Aktivita studenta během řešení.
Student během řešení své práce pracoval samostatně. Své dílčí řešení konzultoval a na konzultace byl
vždy připraven.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena včas a její definitivní obsah byl konzultován.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Diplomant, po seznámení se s platformou NetBeans, programováním v jazyce Java, systémem
FOTOM-NG, prahováním snímku, Fourierovou transformací, fázovou korelací založenou na metodě
rychlé Fourierově transformace, Image stitchingu a registraci obrazu, přistoupil k návrhu a realizaci
modulu s uvedenými funkcionalitami. Výsledkem jeho snažení je nová verze systému FOTOM-NG,
do které jsou implementovány tyto metody pro korekci objektů ve snímku a snímku za účelem
vytvoření jednoho kvalitního snímku.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Přiměřeně rozsahu a zaměření práce. Převzaté části jsou řádně označeny a odlišeny od vlastních
výsledků.

7. Souhrnné hodnocení.
Jedná se o práci zabývající se problematikou zpracování snímků na PC. Přínos této práce spatřuji ve
vývoji modulu umožňujícího korekci objektů na snímku a korekce snímku na základě informací o
objektech a snímcích z tzv. referenčních snímků.

8. Otázky k obhajobě.
Na tomto místě bych se chtěl diplomanta zeptat, zda je možno rozšířit program o další metody a
funkce, které by vedli ke zvýšení spolehlivosti při korekci objektů na snímku a korekci snímku. V
případě že ano, pak stručně objasnit o jaké funkce by se jednalo.
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