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Slovní hodnocení: 
 
Ve své práci studentka zpracovala základy magnetickorezonančního zobrazování z hlediska zobrazování fluoru, 
provedla rešerši aplikačních možností této techniky, podílela se na přípravě fantomů pro testy a provedla s nimi 
experimenty. Ke splnění zadání přistupovala aktivně, vycházela ze zadané literatury a literatury vyhledané ze 
zadaných zdrojů, docházela na konzultace. Bohužel se ale nepodařilo plně překonat značný hendikep v oblasti fyziky 
magnetické rezonance a znalosti odborné angličtiny a odborného stylu obecně, jak ukazují četné nepřesné formulace 
i chyby v kapitolách 1 a 2. Je těžko pochopitelné, že řada z nich se do bakalářské práce dostala přímo z konceptu 
studentčiny semestrální práce, bez doporučených a prodiskutovaných úprav. Kvalitnější výsledky studentka prokázala 
v rešerši aplikačních možností zobrazování fluoru i při vlastní experimentální práci. Přesto, že zobrazování fluoru bylo 
na našem pracovišti v rámci této práce teprve poprvé testováno a že pro toto téma, zatím stojící mimo aktuální hlavní 
priority pracoviště, nebyla k dispozici široká podpora, vyrovnala se studentka s touto částí vcelku dobře a cíle práce 
splnila: (1) V kap. 3-4 vypracovala rešerši metod magnetickorezonančního zobrazování 19F a jejich využití v 
predklinickém výzkumu. (2) Provedla pilotní měření 19F obrazu a spekter na preklinickém MR systému Bruker Biospec 
94/30 v ÚPT s použitím fantomů (kap. 6.1, 7). (3) S využitím materiálů poskytnutých ÚPT připravila fantomy a 
biologické vzorky pro testování citlivosti detekce 19F (kap. 6.2). (4) Zejména pro měření tyčinkového fantomu (kap. 6.3, 
7) optimalizovala metodu měření pro minimalizaci artefaktů a maximalizaci poměru signál/šum; tato část je bohužel 
velmi popsána jen velmi stroze, popisy metod jsou často neúplné. (5) Na základě výsledků provedených měření 
zhodnotila aplikovatelnost v animálních modelech a zhodnotila citlivost detekce fluoru v porovnání s protonovými 
obrazy (kap. 8). (6) Při měřeních tyčinkového fantomu (kap. 6.3) ověřila soumístnost obrazů 1H a 19F. (7) Výsledky 
zhodnotila v kap. 9. Navrhované hodnocení je kompromisem mezi oceněním záslužné pionýrské práce, jejímž 
produktem jsou použitelné měřicí protokoly a kvantitativní údaje o MR vlastnostech fluorových sloučenin pro 
biomedicínský výzkum, a reflexí značného množství formálních/stylistických a někdy i obsahových chyb v předložené 
práci. 
 
 

 
 
Ing. Zenon Starčuk, CSc. 
Vedoucí bakalářské práce 
 
Informační centrum VUT - Apollo: 02.06.2014 23:04 


