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Posudek na disertační práci

Ing. Zbyněk Dostál“Automatizované procedury pro koherencí řízený
holografický mikroskop”

 

Ing.  Dostál  prezentuje  v  disertační  práci  výsledky  své  konstrukční,  programátorské
a experimentální činnosti rozšiřující možnosti holografické mikroskopie. Cílem práce je zpřístupnit
pokročilé mikroskopické metody i běžným uživatelům, čehož autor dosáhl automatizací nastavení
zobrazovacích parametrů optické soustavy, tj. vzájemného posunu obrazů, rozdílu optických délek,
zaostření  a  zvětšení  ve  dvou větvích  mikroskopu.  Velkou výhodou  vyvinutých  metod  je  přímé
využití  holografického  signálu  ve  zpětnovazebných  smyčkách,  takže  není  nutné  modifikovat
sestavu mikroskopu dalšími optickými cestami.

Disertační práce je rozdělena do devíti kapitol, které na sebe logicky navazují. Po rešeršní
části  v kapitolách 2 (mikroskopické techniky)  a 3 (nastavení  mikroskopů) následuje popis dvou
typů holografických mikroskopů vyvinutých na ÚFI FSI VUT v Brně. Kapitoly 5–8 již obsahují
vlastní  práci  ing.  Dostála  – teorii  a  experimentální  ověření  průběhu holografického  signálu  při
změně  nastavení  mikroskopu,  testy  procedur,  mechanickou  konstrukci  robotizovaných  prvků
a programové vybavení pro bezúdržbové používání mikroskopů. Dodatky obsahují test alternativní
veličiny pro zpětnovazebnou smyčku a experimentální rozbor metod softwarového autofokusu pro
holografický mikroskop.

Text je poznamenán překlepy (např. název kapitoly 6.3. „...popzorování...“), chybami (např.
„nebo li“ a „nebo-li“) a útržky vět zapomenutými po předešlých úpravách (například již první věta
práce  „...obvykle  bývá  je  předmětem...“).  Krkolomné  obraty  s  přemírou  trpných  rodů  někdy
vyžadují  nadměrnou pozornost  čtenáře (např.  „Vůle  v  převodu servopohonu je  využita  tak,  aby
nebylo zabráněno samovolnému zacvaknutí  kladky do drážky.“).  Přestože zkratky FHM, CCHM
a DHM jsou zavedené již v abstraktu, místy se používá celý tvar či jsou tytéž zkratky zaváděny
znovu (QPI na straně 9 je dokonce zavedeno dvakrát ve dvou po sobě následujících odstavcích).
Z typografického hlediska je práce na velmi dobré úrovni, pouze rovnice v textu občas přesahují
zlom  řádku  (např.  v  polovině  strany  24).  Doprovodné  ilustrace  jsou  rovněž  velmi  kvalitní.
Na obrázcích 30 a 31 by pro lepší názornost bylo vhodné udělat snímek čelního panelu aplikace při
reálném zpracování a na obrázku 34 udělat spojnice symbolů grafu, aby byl vidět trend v závislosti
veličin.

Disertační  práce  obsahuje  všechny  důležité  prameny,  ze  kterých  autor  čerpal.  Seznam
literatury  je  poněkud  neupravený  a  formát  neodpovídá  normě  ISO690  a  pokynům  pro  tvorbu
disertačních  prací  na  VUT –  název  článku  i  časopisu  je  stejným  řezem,  autoři  jsou  odděleni
středníkem,  čeští  autoři  jsou  někde  psáni  s  diakritikou  a  někde  bez,  překlepy  jsou  například
u 41 (Vesel`y), 63 (Upatnikes) či 70 („seventh expanded editionEdition“).

Práce  samotná  je  aktuální  a  je  důležitým  krokem  v  přesunu  koherencí  řízeného
holografického mikroskopu a fluorescenčního holografického mikroskopu z vývojové laboratoře
do reálného  nasazení  v  biologii  a  lékařství.  O  úspěšnosti  této  činnosti  svědčí  řada  národních
i mezinárodních  patentů  spojená  s  prací  doktoranda,  stejně  jako  komercializace  ve  spolupráci
s firmou Tescan Orsay Holding. Použité řešení – konstrukce robotických mechanismů poháněných
sérií  modelářských  servopohonů  a  lineárních  posunů  –  má  dostatečnou  flexibilitu  pro  plně
automatické primární  nastavení mikroskopů i  pro udržovací režim,  který zajistí  vysokou kvalitu
zobrazení během dlouhotrvajících experimentů, o čemž svědčí i experimentálně pořízené záznamy



holografického signálu.  Ing.  Dostál  prezentoval  svůj  výzkum v odborném tisku a je autorem či
spoluautorem 7 impaktovaných publikací, 1 knižní kapitoly, 4 článků v konferenčních sbornících
a řady patentů zabývajících se digitální holografickou mikroskopií.

Doplňující otázky na doktoranda:

1. Při plánování softwarového rozhraní jste se rozhodl ovládat kameru Basler prostřednictvím
dvou programů – měnit parametry pomocí programu Pylon a vyčítat obraz z kamery pomocí
LabVIEW. Zabýval  jste  se  myšlenkou kompletně  řídit  kameru  a  vyčítat  snímky pomocí
modulu IMAQdx pro LabVIEW? Mělo by to nějaké výhody či nevýhody?

2. Jaká  je  mechanická  vůle  při  nastavování  zvětšení  fluorescenčního  holografického
mikroskopu a její vliv na opakovatelnost dosažené hodnoty – projeví se změna směru při
přeostřování?

3. Digitální  kamery  mívají  ochranné  sklíčko  přilepené  přímo  na  snímač.  To se  projevuje
vznikem parazitních  proužků při  použití  světelného zdroje  s  vyšší  koherencí.  Pozorujete
tento  efekt  v  laserovém  světle  či  při  použití  filtru?  Pokud  ano,  má  vliv  na  digitální
holografický signál?

Doktorand splnil všechny cíle disertační práce a doporučuji udělení akademického titulu Ph.D.
v oboru Fyzikální a materiálové inženýrství.

Předložené teze (zkrácená verze disertační práce) obsahují všechny nezbytné části. V úvodní části
se  nachází  abstrakt,  úvod a cíle  doktorské práce.  Kapitoly 2–5 obsahují  současný stav poznání
a sestavu holografických mikroskopů, které autor během své práce modifikoval. V kapitolách 6–9 je
hlavní  část  práce  rozdělená  na  teoretický  model,  návrh  procedur,  mechanickou  konstrukci
a software. Závěr tyto výsledky shrnuje a naznačuje směr budoucího vývoje. Teze uzavírá seznam
literatury  a  autorův  životopis.  Před  publikací  doporučuji  přeformátovat  seznam  literatury  dle
požadavků nakladatele a sjednotit diakritiku.

V Brně dne 18. listopadu 2016 Ing. Petr Jákl, Ph.D.


