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1. Zadání závěrečné práce.
Předložená diplomová práce je z pohledu náročnosti na velmi vysoké úrovni, která splňuje požadavky
na bakalářskou práci. Struktura a návaznost jednotlivých částí práce je logická a plně srozumitelná.
Práce je úplná, diplomant splnil cíl velmi dobře.

2. Aktivita studenta během řešení.
Diplomant na tomto tématu systematicky pracoval a od prvního dne zadání práce  a danou
problematiku zdárně rozvíjel. Z tohoto pohledu nelze aktivitu studenta hodnotit jinak než výborně.

3. Aktivita při dokončování.
Diplomant svou práci řešil systematicky s plným úsilím. Harmonogram řešení byl důsledně
dodržován, nenastal v konečné fázi a ani v průběhu řešení projektu žádný problém. Práce byla
dokončena v předstihu a průběh řešení byl dostatečně konzultován nejen s vedoucím práce.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Zpracování diplomové práce se věnuje vysoce aktuálnímu problému dodání radioterapeutické dávky
do pohyblivých cílů a přináší nové dosud neznámé možnosti posuzování a verifikace dodané dávky.
Množství naměřených výsledků a jejich zpracování i s ohledem na kvalitní rozvahu a pracovní
postupy přesahují běžnou náplň magisterské práce.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Diplomová práce přináší nové poznatky a  popisuje dosud nepublikované možnost objektivního
testování a verifikace techniky radioterapie u pohyblivých cílů. Vhodně je zde aplikována znalost
technických a medicínských znalostí.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Diplomant prokázal velmi dobrou orientaci v odborné literatuře a technické dokumentaci  a  získané
poznatky do své práce a svých pracovních postupů vhodně zakomponoval. Uváděná prostudovaná
odborná literatura je adekvátní zadání diplomové práce a její rozsah svědčí o velmi důkladném studiu
a v průběhu řešení.

7. Souhrnné hodnocení.
Práce v mnoha ohledech převyšuje úroveň magisterské práce. práce je ve všech ohledech na velmi
vysoké úrovni a je přínosná s ohledem na praktické nasazení tak i s obecnějším měřítku pro obor
radioterapie.

8. Otázky k obhajobě.
Jakým způsobem by se daly vyhodnocovat nelineární pohyby s proměnnou frekvencí s ohledem na
přesnost dodané dávky do ložiska?
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