
Posudek oponenta závěrečné práce
Student: Ondřej Perný
Oponent práce: Ing. Lukáš Brchl
Název práce: Detecting abnormalities in X-Ray images using Neural Networks
Obor: Znalostní inženýrství

Datum vytvoření: 2. 9. 2020

Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – následující škálou 1 až 4:

1.    Splnění zadání 1=zadání splněno,
2=zadání splněno s menšími výhradami,
3=zadání splněno s většími výhradami,
4=zadání nesplněno

Popis kritéria:
Posuďte, zda předložená ZP dostatečně a v souladu se zadáním obsahově vymezuje cíle, správně je formuluje a v dostatečné kvalitě naplňuje. V komentáři uveďte body zadání,
které nebyly splněny, posuďte závažnost, dopady a případně i příčiny jednotlivých nedostatků. Pokud zadání svou náročností vybočuje ze standardů pro daný typ práce nebo
student případně vypracoval ZP nad rámec zadání, popište, jak se to projevilo na požadované kvalitě splnění zadání a jakým způsobem toto ovlivnilo výsledné hodnocení.

Komentář:
Zadání práce považuji za splněno s většimi výhradami. Teoretická část sice pojednává o state-of-the-art, ale ve výsledku jsou
pouze velmi obecně popsány metody strojového učení. Rešerše existujících prací v textu prakticky neexistuje. Autor
natrénoval a implementoval vlastní detekční algoritmus, který je však vyhodnocen pouze jednou pochybnou tabulkou. Chybí
jakákoliv diskuze nebo např. ukázka zdařilých a nezdařilých detekcí. Bod "Publish your prototype code" také považuji za
nesplněn, neboť implementace dosud nebyla zveřejněna (nebo mi to není známo).
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

2.    Písemná část práce 60 (D)
Popis kritéria:
Zhodnoťte přiměřenost rozsahu předložené ZP vzhledem k obsahu, tj. zda všechny části ZP jsou informačně bohaté a ZP neobsahuje zbytečné části. Dále posuďte, zda předložená
ZP je po věcné stránce v pořádku, případně vyskytují-li se v práci věcné chyby nebo nepřesnosti. Zhodnoťte dále logickou strukturu ZP, návaznosti jednotlivých kapitol a
pochopitelnost textu pro čtenáře. Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku ZP, viz Směrnice děkana č.
26/2017, článek 3. Posuďte, zda student využil a správně citoval relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od vlastních výsledků, zda nedošlo k
porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními zvyklostmi a normami. Zhodnoťte, zda převzatý software a jiná autorská díla, byly v ZP použity v
souladu s licenčními podmínkami.

Komentář:
Rozsah písemné části považuji za průměrný, ale stylistická úroveň práce je na velmi slabé úrovni. Kromě interpunkčních chyb
je přítomno i mnoho gramatických chyb. Korektura anglických textů bych v tomto případě považoval za nutnou povinnost.
Struktura práce je logicky členěna, ale skoro celá práce se skládá pouze z obecných textů o strojovém učení. Praktická část
obsahuje pouze 6 stránek textu, takže není moc co hodnotit. Mimo jiné práce obsahuje přijatelné množství zdrojů odborné
literatury, které se ale netýkají zpracování rentgenových snímků.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

3.    Nepísemná část, přílohy 80 (B)
Popis kritéria:
Dle charakteru práce se případně vyjádřete k nepísemné části ZP. Například: SW dílo – kvalita vytvořeného programu a vhodnost a přiměřenost technologií, které byly využité od
vývoje až po nasazení. HW – funkční vzorek – použité technologie a nástroje,  Výzkumná a experimentální práce
– opakovatelnost experimentů

Komentář:
Výsledkem praktické části je implementace několik Jupyter notebooků, jejichž kód je čitelný a korektně zdokumentováný. V
přílohách bych dále očekával natrénované modely a  nějaká vzorová data. Také by určitě pomohly ukázky povedených a
nepovedených klasifikací (jsou pouze uvnitř notebooků) .
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

4.    Hodnocení výsledků,
jejich využitelnost

60 (D)



Popis kritéria:
Dle charakteru práce zhodnoťte možnosti nasazení výsledků práce v praxi nebo uveďte, zda výsledky ZP rozšiřují již publikované známé výsledky nebo přinášející zcela nové
poznatky.

Komentář:
Z mého pohledu hodnotitele by bylo potřeba nutno vynaložit ještě mnoho úsilí, aby byla výsledná implementace uplatnitelná
v praxi. Z pohledu teoretické části není viditelný žádný publikační potenciál.
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – nehodnotí se

5.    Otázky k obhajobě
Popis kritéria:
Uveďte případné dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě ZP před komisí (body oddělte odrážkami).

Otázky:
- Proč jste se rozhodl zrovna pro dataset MURA a jaké další alternativy byly na stole?
Hodnotící kritérium: Způsob hodnocení – bodové hodnocení 0 až 100 bodů

(známka A až F):

6.    Celkové hodnocení 65 (D)

Popis kritéria:
Shrňte stránky ZP, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Celkové hodnocení nemusí být aritmetickým průměrem či jinou hodnotou vypočtenou z hodnocení v
předchozích jednotlivých kritériích. Obecně platí, že bezvadně splněné zadání je hodnoceno klasifikačním stupněm A.

	Text hodnocení:
Celkově považuji tuto bakalářskou práci za podprůměrnou. Na první pohled bych tipoval, že autor téma zpracovával na
poslední chvíli a nekonzultoval jej dostatečně se svým vedoucím. Jinak si nedokážu vysvětlit, že by byla odevzdána v této
velmi stručné podobě. Nicméně i tak ji navrhuji k obhajobě a doporučuji známku D.
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