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1. Splnění požadavků zadání. 

S ohledem na šíři a komplexnost problematiky artefaktů v MR zobrazování lze konstatovat, že zadání práce 

stanovilo pro studenta náročnou práci. Avšak student tuto práci zvládl a toto zadání splnil, jeho bakalářská 

práce dokonce svým rozsahem (130 stran) silně překonává obvyklé požadavky. Současně je třeba zdůraznit, 

že tento rozsah je dán snahou o velmi kompletní soubor artefaktů, a to s výkladem teoretické fyzikální 

podstaty jejich vzniku a také obvyklé cesty jejich potlačení. 

V tomto bodě hodnotím práci nejvýše. 

 

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce. 

Po formální stránce je práce velmi dobře zpracována, kapitoly jsou logicky řazeny a text navazuje až na 

výjimky správně. Touto výjimkou je např. odstavec o sekvenci  SINOP, který není  úplně dobře logicky 

zařazen a také není zcela správně popsán. Bound efekt (založený na rozdílné T1) se míchá nelogicky do 

problematiky in-phase a opposed-phase obrazů gradientního echa. 

V práci je věnován obrovský prostor teoretické části, ale to vyplývá z podstaty zadání (Katalog…) a nelze to 

hodnotit jako chybu. Největší výhrady z celého hodnocení mám k jazykové stránce, konkrétně k použité 

terminologii a často i konstrukci vět. Zde je na první pohled vidět vliv zdrojové literatury a neznalost 

správných českých ekvivalentů (jako přiklad uveďme FOV – pole viditelnosti – zobrazované pole, MR snímek 

– MR obraz, řez – vrstva, RF impulz – RF pulz). Některé výrazy se nepoužívají v uvedené formě (např: 

trunkační artefakt, Fourierovo kódování, …), jiné mají běžně používaný český ekvivalent (SNR – signal noise 

ratio = poměr signál/šum – S/Š). Tyto nedostatky však vycházejí ze studentovy velmi krátké praxe v oboru a 

nedostatku možností terminologii konfrontovat s používanou skutečností. Proto mu tyto nedostatky 

nekladu za vinu a oceňuji jeho snahu se s tímto problémem vypořádat. Pokud by však jeho práce byla po 

této stránce zkorigována, mohla by sloužit jako podklad k dobré publikaci. 

Práce je vybavena rozsáhlou obrazovou dokumentací a naprostá většina schémat a obrázků velmi dobře 

vysvětluje danou problematiku. I zde však musím kriticky hodnotit anglickou legendu v obrázcích, neboť 

jazyková implementace by měla být striktně jednotná (buď česky nebo anglicky). 

 

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce. 

V konkrétním případě posuzované práce je nutné rozdělit hodnocení na dvě části a to na teoretickou, která 

je vlastním katalogem (a tvoří rozsahem textu 88% práce) a praktickou realizací programu pro úpravu MR 

obrazů. 

Při hodnocení katalogové části nelze než s respektem ocenit komplexnost, logičnost a grafickou úroveň 

práce, a nebýt výše uvedených terminologických a jazykových problémů, mohla by být prakticky okamžitě 

kapitolou knihy. 

Ve druhé části student vytvořil prostředí pro úpravu obrazů a zde opět nutno ocenit velmi pozitivně, že 

samostatně vyřešil načtení MR obrazů a jejich úpravu pomocí implementovaných filtrů. I když v praxi má 

tento přístup malý význam, může tento program sloužit k didaktickým účelům anebo jako ukázka práce pro 



studenty v tomto oboru. Program spolu s katalogem artefaktů je dán k dispozici na webu, což umožňuje 

jeho širší použití a zároveň dokládá studentovu způsobilost. 

Celkový přínos práce je velmi pozitivní. 

 

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 

Hodnocení z hlediska nových poznatků je poněkud složitější vzhledem k samotnému tématu práce, která 

má spíše za úkol souhrnně popsat (katalogizovat) již známé efekty. Nelze zcela říci, že práce je pouze 

kompilačního charakteru, ale samozřejmě její významná část zahrnuje zpracování již známých faktů. Jistě 

velmi užitečné a v tomto směru také inovativní je právě publikovat katalog artefaktů na webu. 

 

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 

Množství použité a citované zahraniční literatury je na bakalářskou práci nevídaný. V daném rozsahu snad 

ani není možné všechny zde uvedené jevy správně a do detailu pochopit, což je někdy v textu vidět (jde o 

české formulace anglického textu). To však nesnižuje studentovu snahu vše postihnout a beze zbytku 

zpracovat do svého katalogu. Citace jsou uvedeny správně. 

V praktické části je jasně odlišen studentův vklad ke zpracování obrazů. 

 

6. Otázky k obhajobě. 

1. Vysvětlete proč a za jakých okolností může dojít v MR obraze k překlopení signálu z vnějšku FOV do 

protilehlé strany obrazu. 

2. Co je to Gibbsův artefakt a jak ho lze nejjednodušeji potlačit? 

3. Jak se projevuje artefakt chemického posunu a jak ho lze potlačit? 

 

7. Souhrnné hodnocení. 

Bakalářská práce studenta Daniela Krahulce je na poměry těchto prací velmi rozsáhlá, ale tento fakt vychází 

ze snahy zpracovat dané téma kompletně, a lze to tedy považovat spíše za klad práce. Neobvykle vyspělá je 

i studentova práce s odbornou literaturou (v angličtině) a tím vysoký počet literárních odkazů. Jedinou 

menší vadou je naopak používání odborných termínů a někdy konstrukce vět v češtině, které ukazují na 

pochopitelně krátkou zkušenost studenta v oboru. V daném rozsahu a při zvoleném tématu to však ani 

nelze považovat chybu, v opačném případě by se jednalo téměř zázrak. 

Student ve své práci jasně dokládá svou schopnost vědecké práce a jeho bakalářskou práci hodnotím jako 

výborně. Zároveň jeho práci doporučuji k obhajobě. 
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