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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ

Zadání

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.

Jedná se o úkol na hranici současného stavu poznání. Přestože student mohl využít existující metody pro detekci 
objektů v obrázku a existují i práce zabývající se konkrétně detekcí zubních kazů, problém určitě není možné 
považovat za vyřešený. 

Splnění zadání

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.

Zadání bylo splněno. Studentovi se podařilo vytvořit funkční meodu pro detekci zubních kazů z rentgenových snímků na 
základě nejlepších dnes známých metod a provést rozsáhlé experimentální porovnání  Výsledky jsou srovnatelné s výsledky 
publikovanými v literatuře – přesné srovnání je obtížné neboť  vyhodnocení probíhalo na rozdílných datech.

Aktivita a samostatnost při zpracování práce

Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.

Student pracoval samostatně a usilovně, relativně pravidelně konzultoval se mnou i s lékařským expertem dr. Tichým,  naši 
zpětnou vazbu průběžně zapracovával. 

Odborná úroveň

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe.

Ač práce neobsahuje novou metodu jako takovou, student prokázal dobrou znalost existujících metod detekce objektů 
pomocí neuronových sítí, metody úspěšně použil a podařilo se mu vytvořit velmi dobře funkční metodu pro detekci kazů. 
Výsledky nejsou perfektní, což není překvapivé, neboť se jedná o značně obtížný problém. Výsledky zhruba odpovídají 
nejlepším výsledkům popsaným v literatuře. 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.

Práce je psaná dobrou a srozumitelnou angličtinou, jen s malým počtem chyb. Je typograficky zdařilá. Struktura práce by 
místy mohla být přehlednější, nejedná se ale o závažný problém. V práci mi chybí pouze technický popis kódu a dat, který by 
umožnil na práci navázat.

Výběr zdrojů, korektnost citací
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Odkazy jsou zvolené vhodně. 

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.

S prací jsem spokojen, vznikla funkční a prakticky použitelná metoda, kterou bude možné použít v praxi i dále rozvíjet. 
Student jednoznačně prokázal své znalosti i schopnosti samostatné práce. 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  
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