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1. Splnění požadavků zadání.
Navržené téma práce je aktuální při rozvoji sekvencí v prostřední magnetické rezonance, které
využívají k náběru dat fyziologických funkcí lidského těla - tím se nevýhoda pohybových artefaktů
stává výhodou a umožňuje skenovat i pohybující se struktury.
Zadání bylo splněno.

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce.
Poměr teoretického úvodu a vlastí prezentace zadání je odpovídající, je ale zřejmá formální
nedostatečnost zpracování - objevují se i zásadní chyby v užití termínů - na místo enddiastola je zcela
neadekvátně použit termín diastáza. Nedbalost při zpracování práci zbytečně snižuje.

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Zhodnocení efektivity nových systémů monitorace životních funkcí v prostředí MR v korelaci se
zlatým standardem je uchopeno dobře, s dobrou korelací u odborníků zabývajících se danou
problematikou. Vzhledem k subjektivitě jedinců hodnotících výstupy měření bych ocenila větší
soubor hodnotících, avšak vzhledem k obtížnosti a specializaci je toto splnit obtížné.

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce přináší a představuje možnost rozvoje nových technik měření životních funkcí v prostřední
vysokých polí MR. Přináší řešení monitorování jak životních funkcí, tak možnost detekce pohybu
jednotlivých orgánů a tím využití ke zpřesnění akvizice dat měřených zejména ve vysokých polích -
nejedná se jen o data pro cardio MR, ale také data pro traktografii a hodnocení mozkové konektivity,
pro funkční MR, pro zobrazení detailnější téměř až na mikroskopické úrovni.
Rozvoj nových technik umožní eliminovat problémy vyplývajících z hydrodynamického efektu při
ECG monitorování, omezuje limitace ECG signálu při rušení ECG potenciálů ve vysokých
gradientech MR skeneru atd. Zde je obrovský potenciál pro budoucí výzkum a rozvoj nových
technik, což bylo v diskuzi autorkou opomenuto a tento výstup hodnotím jako jeden ze zásadních.

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Zdroje byly zvoleny adekvátně, jsou aktuální a problematickou se zabývají.
Je jasně patrna hranice mezi teoretickou částí vycházející z literatury a úvahami a výsledky autora
diplomové práce.

6. Otázky k obhajobě.
1.Umíte si představit použití zkoumané technologie k monitoraci životních projevů vyšetřovaného
subjektu implementované například ve spinální cívce?
2.Myslíte, že tato funkce je žádoucí v dennodenním provozu pracoviště MR a nebo by byla
kontraproduktivní a komplikovala by provoz na pracovišti?

7. Souhrnné hodnocení.
Práce zcela nevyužila možný potenciál, ale výsledky práce jsou ucelené a smysluplné. Práci hodnotím
jako průměrnou.
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