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1. Splnění požadavků zadání. 

Cílem diplomové práce bylo poukázat na důležitost korekce laserdopplerovských skenů krevní perfuze na 

zakřivených plochách. Seznámit se principem LDPI, navrhnout možná řešení geometrické korekce a 

implementovat získané výsledky na přístroji PeriScan PIM3.  

První část diplomové práce naplnila první bod zadání nad očekávání, student se s danou problematikou 

LDPI vypořádal velmi dobře. Geometrická korekce navrhnutá v diplomové práci je jednoduchá a její idea 

spočívá v získání mapy (kromě perfuzní mapy) dopadových úhlů. Část věnovaná implementaci získaných 

výsledků by ovšem mohla být podrobnější. Není zcela zřejmá metodika použití korekce pro získané měření.  

 

2. Hodnocení formální stránky závěrečné práce. 

Diplomová práce je rozdělena na 4 kapitoly, úvod, závěr a 5 příloh. V první kapitole nalezneme podrobný 

popis funkce a konstrukce laseru až po laserovou dopplerometrii. Druhá kapitola se věnuje struktuře kůže a 

její interakci s laserovým svazkem. Následující kapitola popisuje samotný přístroj a práci se softwarem 

LDPIwin. Poslední kapitolou začíná samotná experimentální část práce, tedy pojednává o koncepčním 

návrhu a také o výstupech měření. 

Ve své podstatě první čtyři kapitoly spadají do teoretické části diplomové práce a čítají cca 50 stran. Naopak 

praktická část má rozsah cca 15 stran a je obsažena v poslední kapitole a v některých přílohách. 

Z hlediska formální úpravy má práce drobné nedostatky, např. špatné „vykreslení“ části rovnic na stranách 

61—64. Návaznost a struktura některých kapitol či podkapitol by mohla být lepší. Místy se až zdá, že je text 

nedokončený. V textu se někde vyskytuje špatná terminologie, navzdory tomu, že jde o základní 

problematiku v informačních technologiích, např. „operační systém WINDOWS\system32“ (str. 53). 

U vzorců pro dopplerova posunu na str. 24 a transmitance na str. 31 se zřejmě nachází překlep, stejně tak 

jako u některých vzorců by bylo zapotřebí přehodit jejich dolní indexy. 

Zpracování práce vzhledem k formálním požadavkům vysoké školy přenechávám vedoucímu práce. 

 

3. Hodnocení výsledků závěrečné práce. 

Diplomant poukázal na důležitost samotné korekce a uvedl možné řešení. Celkové experimentální měření 

by mohlo být lépe a podrobněji popsáno, protože v textu není nikde zřejmé, kolik naměřených hodnot pro 

daný úhel bylo změřeno. Prezentace výsledků práce by mohla být též lépe provedena, výsledky práce 

nejsou dostatečným způsobem popsány. Například by mohl být uvedena ukázka měření single módu bez a 

s korekcí. 

 

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 

Diplomová práce přináší nové poznatky a teoretický návrh korekce skenů na zakřivených plochách, který 

zpřesňuje diagnózu pacienta.  

 



 

 

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 

Diplomová práce obsahuje 27 citací (9 tištěných a 18 elektronických zdrojů). Z hlediska citační etiky a 

citačních norem, lze najít v práci pochybení, která vedou k připomínkám až vážným výhradám. Základem 

vážné výhrady je věta: „Výše zmíněné kapitoly byly zpracovány kompilačním způsobem podle použité 

literatury [1—4, 11—18]“. Jako připomínku lze uvést použití více odborných zdrojů, v práci jsou citovány 

všehovšudy čtyři odborné prameny, z toho jeden je diplomová práce, další bakalářská práce, pak skripta a 

poslední je odborný článek. Zbytek literatury tvoří učebnice pro střední školy, různé zdroje z internetu 

(wikipedie, slovníky) a doprovodná literatura (zdroje obrázků). Pro obsah práce tohoto charakteru by bylo 

vhodnější volit jiný druh literatury. 

 

6. Otázky k obhajobě. 

1. Proč přesně klasická fyzika nedokáže popsat záření absolutně černého tělesa? 

2. Lze definovat absorbanci pomocí transmitance? Pokud ano, jakým vztahem? 

3. Existuje graf závislosti teploty kůže na délce expozice pro záporné hodnoty? 

4. Má přístroj PeriScan PIM3 ještě jiné popáleninové centrum v republice? 

 

7. Souhrnné hodnocení. 

Diplomová práce vyhovuje požadavkům na závěrečnou práci a doporučuji ji k obhajobě. Celkovou známku 

nejvíce ovlivnily výhrady k citační etice a formální úpravě a také to, že práce působí dojmem 

nedokončenosti. 
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