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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Dental caries detection from bitewing X-ray images 
Jméno autora: Lukáš Kunt 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Oponent práce: MUDr. MDDr. Martin Bartoš, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Stomatologická klinika 1. LF UK a VFN 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

 

 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Zvolený postup je správný. Ke zvážení je využití více lékařů pro anotace snímků, a to s dostatečnou klinickou zkušeností, 
kteří by však byli v rámci hodnocení navzájem kalibrováni.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Znalosti získané studiem jsou v této práci komplexně využity v rámci řešení studovaného problému. Provedená práce 
zároveň skýtá potenciál k dalšímu rozvoji. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Formální úroveň práce je na vysoké úrovni.  Na několika místech jsou za citací uvedeny otazníky, zřejmě z původní 
pracovní verze textu. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Student aktivně využívá a cituje relevantní zdroje. Citované informace jsou zřetelně odděleny od vlastních poznatků a 
hypotéz. Na několika místech jsou za citací uvedeny otazníky, zřejmě z původní pracovní verze textu. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Závěrečná práce se zabývá tématem, které je velice perspektivní. Zvolený obor (zubní lékařství) je vhodný, protože 
se v něm rentgenové snímky v rámci diagnostiky i terapie užívají standardně a zároveň je variabilita RTG snímků 
poměrně nízká v souvislosti s typem pozorovaných tkání (ve srovnání s jinými obory, např. zobrazování v onkologii).  

Možnost spolehlivého automatického vyhodnocení RTG snímků by zpřesnilo práci zubních lékařů při diagnostice 
zubních kazů a tím umožnilo včasné a méně invazivní ošetření s lepší prognózou. Značným přínosem by bylo využití 
v rámci výuky. 

Problematickým bodem může být různá kvalita anotace snímků v testovacím datasetu a také skutečnost, že 
stanovení kazu zubním lékařem nemusí být správné. V počátečních fázích studie byla skutečně pozorována odlišná 
úroveň anotací a v reakci na to byly snímky dále popisovány pouze jedním lékařem. Je zajímavou otázkou, jak by 
navržený model reagoval na reálnou situaci, kdy vstupní data z různých RTG přístrojů budou značně heterogenní. 

Řešení práce je systematické, přehledné a reagovalo na nové poznatky či nedostatky (např. již uvedené anotace 
snímků). Práce bohatě využívá citace relevantních zdrojů. 

 

Dotazy: 

1) Bylo využití RTG snímků provedeno se souhlasem etické komise? Pokud ano, její stanovisko by mělo být 
v práci uvedeno. 

2) Pokud byste pokračoval v rozvíjení tohoto projektu, jaký by byl další postup? 
3) Jakou reakci byste v reálné situaci očekával od zubního lékaře, pokud by objevil nesoulad mezi svým 

hodnocením a automatickou analýzou obrazu? 
 

 

 

 

 

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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