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Predložená habilitačná práca autora Branislava Madoša je venovaná optimalizácii reprezentácie volumetrických dát. Formálne je práca rozdelená na dve
časti. Prvou je úvodná časť, ktorá uvádza čitateľa do problematiky, definuje základné pojmy a objasňuje princípy fungovania algoritmov, ktoré su
neskôrv práci využívané. Druhá časť pozostáva z kompilácie ôsmych publikovaných prác autora doplnených krátkych sumarizujúcim textom -
komentárom. Štyri z týchto prác boli publikované vo vedeckých časopisoch, štyri iba na lokálnych vedeckých konferenciách. Prvé dve práce sa
venujú návrhu algoritmu PSVDAG a jeho upravenej verzii. V ďalších dvoch článkoch sa autor venoval reprezentácii 3D dát. Posledná sada publikácií
zaradených v podkapitolách 4.5 až 4.8 predstavuje tématicky previazané práce, ktoré sú venované algoritmom pre segmentáciu volumetrických dát.
Uvedené práce predstavujú zaujímavé technické riešenia a potvrdzujú autorovú fundovanosť v tejto problematike. V samotných prácach, ako aj v
úvodnom texte, však chýbaju odkazy na vedecké práce, publikované v posledných rokoch vo špičkových vedeckých časopisoch, čo spôsobuje, že
publikácie zaradené v habilitačnej práci, je náročné zaradiť do kontextu z hľadiska smerovania obdobného výskumu vo svete. V komentároch nie je
konkretizovaný vklad autora v jednotlivých publikovaných prácach. Mohol by autor v rámci diskusie priblížiť svoj vklad aspoň pre najvýznamnejšie
práce?

Z formálneho hľadiska, by som autorovi vytkol jazykovú a grafickú realizáciu práce. Úvodný a sprievodný text sú v jazyku slovenskom, avšak články
su úvedené v ich originálnom znení, čiže angličtine, čo pôsobí necelistvo. Články sú vložené ako needitovateľný formát, čo sa odzrkadľuje na kvalite
zobrazenia. Práca obsahuje aj menšie formálne nedostatky ako preklepy a nekompletné údaje uvedené v bibliografii. 

Predložená habilitačná práca je založená na výskumných aktivitách autora, ktoré pozostávajú najmä z publikácii lokálneho významu, tieto však zahŕňajú
aj indexované a karentované časopisy, či vedecké sympózia. Celkovo je Branislav Madoš autorom 36 publikácii indexovaných v databázach Scopus a
WoS, pričom sa podieľal na riešení niekoľkých vedecko-výskumných projektov. Habilitant sa aktívne podiaľa na výuke vedením prednášok a viacerých
cvičení.

Pri posudzovaní Kritérii pre habilitačné konanie na FEI TU v Košiciach musím konštatovať, že habilitant plní požadované kritéria. Na základe celkového
zhodnotenia habilitačnej práce, priložených podkladov vo forme prehľadov vedeckej a pedagogickej činnosti ako aj profesijného životopisu a zoznamu
publikácií odporúčam vymenovať Ing. Branislava Madoša, PhD. za docenta v odbore Informatika.

    V Košiciach,                         
                                doc. Ing. Peter Drotár, PhD.    
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