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zobrazování 

 

předloženou  

 

Ing. Martinem Mézlem 
 

 

 Práce se zabývá analýzou perfúzních zobrazení pomocí ultrazvuku. Na rozdíl od 

klasických perfúzních zobrazení na MR jde o levnější variantu, dostupnou v širším spektru 

zdravotnických zařízení, která neklade žádnou zátěž na pacienta (např. záření) a zřejmě i snižuje 

možnost alergické reakce na kontrastní látku (tou jsou zde fosfolipidové mikrobubliny, plněné 

fluoridem sírovým). Potenciální význam pro klinickou praxi se tedy zdá značný, ale jelikož 

nejsem lékař, tento aspekt dizertační práce nemohu hodnotit. 

 Z pohledu matematických metod se práce soustředí zejména na odhady perfúzních 

parametrů a zpřesňování těchto odhadů pomocí dekonvoluce. Za jednoznačně nejzajímavější 

prezentovanou metodu považuji „Bolus and burst“, která díky chytré kombinaci dvou přístupů 

umožňuje přesnější odhad perfúzních parametrů.  

 Mezi hlavní klady práce patří 

- velmi pečlivá a rozsáhlá fantomová měření, která jistě musela vycházet ze stovek hodin 

strávených v laboratoři 

- všechny metody jsou testovány na velkém množství reálných dat 

- poměrně rozsáhlý software, který opět představuje spoustu „neviditelné“ práce 

- grafická úprava práce a prezentace experimentálních výsledků 

- kvalitní publikace dizertanta, z kterých tato práce vychází. 

Práce má i své slabší stránky, které ale nijak zásadně nesnižují její kvalitu. Sem patří zejména 

- volnější, někdy ne zcela korektní, zacházení s matematikou 
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- některé rovnice nejsou srozumitelně vysvětleny, viz např. str. 75 „R2 je koeficinent 

determinace R2“ 

- některé věty jsou těžko srozumitelné, nebo dokonce gramaticky chybné tak, že se jejich 

význam domýšlí obtížně, viz např. str. 79, věta „Hodnoty dynamického rozsahu …“, nebo 

poslední řádek str. 80 (to jsou jen vybrané příklady).  

Otázky do diskuze při obhajobě 

1. Jak je to vlastně s originalitou metody Bolus and burst? Metoda je použita v publikacích 

[41], [42] jiných autorů z r. 2012. Autor dizertace píše, že na metodu přišel „nezávisle“, 

ale práce [Mézl 2015] tyto články cituje.  

2. Jak se v praxi stanovují váhy w1 a w2 v rovnici 5.7?  

3. Jaké jsou problémy s minimalizací 5.7? Předpokládám, že konvexita není zaručená a 

existuje více lokálních minim.  

4. V řadě experimentů je zmiňován šum. Jak se ale transformuje šum z primárních 

ultrazvukových dat (předpokládám, že jde o tzv. speckle noise) do perfúzní křivky? 

 

 

 

Závěr 

 Předloženou práci Ing. Mézla doporučuji k obhajobě jako doktorskou dizertační práci 

v oboru Biomedicínská elektronika a biokybernetika na VUT. 

 

 

V Praze dne 27. 4. 2017  

                                                                                                      

          

        Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. 

 

 

 

 


