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 Název bakalářské práce: 
 
 Analýza  spolehlivosti   kvantitativních   parametrů   difúze   stanovených   magnetickorezonančními 
 metodami pro zobrazování tenzoru difúze a kurtózy difúze 

 
 Celkové hodnocení bakalářské práce: 
 
 Předloženou bakalářskou práci  doporučuji k obhajobě. 
 Celkový počet bodů: 88. 
 
 
 Slovní hodnocení: 

 
Posuzovaná práce se zabývá analýzou spolehlivosti kvantitativních parametrů difúze měřené pomocí 
magnetické rezonance. S ohledem na bakalářskou práci se jedná o poměrně komplexní zadání, které 
zahrnuje vytvoření vlastních simulačních modelů, použití dat z fantomu a aplikaci na reálná data. Po 
formální stránce je práce zpracovaná velmi dobře, logicky členěná do kapitol a s odpovídající formální 
úpravou textu. Přivítal bych mírně větší rozsah poslední kapitoly týkající se aplikace na reálná data a to 
jednak ukázky vypočtených map konfidenčních intervalů (resp. spolehlivosti odhadu)  na reálných datech a 
zhodnocení praktické použitelnosti. Vzhledem ke komplexnímu zadání a množství práce odvedené 
v předchozích bodech zadání to však nepovažuji za podstatnou výtku. V práci jsem postřehnul jen minimum 
překlepů/chyb, které zásadně neruší pochopitelnost obsahu. Např. u rovnice 3.3 je chyba v zápisu, kdy 
„beta“ je rozměrově 1 až m a ne 1 až n. U rovnice 6.5 není vysvětlen význam  indexu  k. Na straně 46 se text 
odkazuje na binární mapu na obr. 6.9, což je patrně chyba a má se jednat o obrázek 6.10. Dle mého názoru 
by si kapitola 6.4 zasloužila i schématické znázornění procesu simulace (vývojový diagram apod.) pro lepší 
přehlednost.  
 
Bakalářská práce se mi jeví celkově jako velmi dobrá a doporučuji ji k obhajobě s celkovým hodnocením 88 
bodů. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Otázky k obhajobě: 
 

Byla již ve větším rozsahu odzkoušena aplikace na experimentální data a je známo nějaké zhodnocení 
skutečné přínosnosti dané metody pro hodnocení výsledků reálných difuzních měření? 
 

 Ing. Michal Mikl, PhD. 
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