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Předložená dizertační práce se zabývá v současné době velmi aktuální problematikou 
kvantitativního fázového zobrazování v mikroskopii, speciálně pak v holografické 
mikroskopii, které se pracoviště autora systematicky věnuje již velmi dlouhou dobu. Autor 
práce se zaměřil na otázku návrhu, teoretické analýzy a experimentálního ověření nové 
optické konfigurace koherencí řízeného holografického mikroskopu na ÚFI FSI VUT v Brně, 
který využívá objektivy korigované na nekonečno a běžné mikroskopové kondenzory a který 
odstraňuje některé nedostatky předchozích řešení a značně zjednodušuje postup seřízení 
mikroskopu. 

Dizertační práce se sestává z pěti kapitol. Po krátkém úvodu, nastiňujícím současný 
stav metod pro kvantitativní fázové zobrazování v mikroskopii, principy holografie, vývoj 
výzkumu holografické mikroskopie na ÚFI FSI VUT v Brně a cíle práce, jsou v druhé 
kapitole podrobně rozebírány základní principy optického návrhu konstrukce nové 
experimentální sestavy koherencí řízeného holografického mikroskopu. Jsou zde analyzovány 
jednotlivé parametry důležité pro výslednou konstrukci mikroskopu u zvolené varianty 
mikroskopu, která byla experimentálně realizována. Autor pro tuto analýzu používá aparátu 
geometrické optiky tenkých optických členů, která je však dostatečná pro primární návrh 
konstrukce, výběr jednotlivých optických členů a analýzu vzájemných vztahů jednotlivých 
parametrů mikroskopu. V neposlední řadě se v této kapitole zabývá autor zkoumáním vlivu 
různých parametrů, zejména pak různých typů šumu, kvantizace intenzity zaznamenávaného 
digitálního hologramu fotodetektorem a apodizační funkce používané pro vyhodnocování 
měření, na kvalitu vyhodnocení fáze vyšetřovaného vlnového pole. Analýza byla provedena 
pomocí počítačových simulací v MATLABu. Experimentální analýza citlivosti detekce fáze 
byla poté provedena v kapitole 4. Třetí kapitola se zaměřuje na samotnou konstrukci a 
experimentální realizaci sestavy mikroskopu na pracovišti ÚFI FSI VUT v Brně, na které 
spolupracoval autor s kolegy daného pracoviště. Jeho hlavním přínosem ke konstrukci bylo 
vytvoření optického návrhu, konstrukční návrh osvětlovací soustavy a stolku pro pozorovaný 
vzorek, návrh automatizovatelného seřizovacího postupu, montáž a seřízení mikroskopu na 
optickém stole. Ve čtvrté kapitole se autor věnuje popisu a výsledkům experimentálního 
ověření parametrů laboratorní sestavy navrženého holografického mikroskopu a srovnáním 
s teoreticky předpokládanými parametry na základě analýz provedených v kapitole 2 jeho 
práce. V závěru práce byly poté stručně shrnuty výsledky autorovy dizertační práce s odkazy 
na publikace a výsledky aplikovaného výzkumu (patenty), na nichž se podílel jako spoluautor. 

Pokud jde o formální stránku prezentované práce, nemá závažnějších nedostatků, je 
psána srozumitelně a přehledně. Autor ji zpracoval pečlivě a systematicky, jazyková, 
matematická i grafická úroveň jsou na velmi dobré úrovni, práce je prakticky bez překlepů.  
Též teze disertační práce jsou zpracovány přehledně, srozumitelně a v souladu s požadavky na 
ně kladenými. 



Jak je z výše uvedeného patrno, zhostil se doktorand dané problematiky vynikajícím 
způsobem o čemž svědčí i to, že autor publikoval jako spoluautor 6 prací v prestižních 
impaktovaných časopisech a sbornících mezinárodních konferencí, je spoluautorem 2 českých 
a 4 mezinárodních patentů. Vzhledem k řadě dosažených výsledků představuje předložená 
disertační práce z hlediska mezinárodního významu velmi hodnotný příspěvek v oblasti 
rozvoje metody mimosové digitální holografické mikroskopie. O významu řešené 
problematiky pro praxi též svědčí spolupráce pracoviště ÚFI FSI VUT v Brně s firmou 
TESCAN ORSAY HOLDING, a.s. na vývoji prototypu koherencí řízeného holografického 
mikroskopu. 
 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji práci k obhajobě a po jejím 
obhájení udělení titulu „doktor“ (ve zkratce Ph.D.). 
 
K předložené práci mám následující doplňující dotazy: 
 
1) V kapitole 1.1.2 se autor zmiňuje o metodě kvantitativního fázového zobrazování pomocí 
řešení rovnice pro transport intenzity. Autor píše, že vyhodnocení je založeno na numerickém 
výpočtu rozložení fáze ze tří intenzitních záznamů pořízených v různých rovinách zaostření. 
Musí být obecně tyto roviny pouze tři? Existují nějaká takováto komerční  řešení v oblasti 
optické mikroskopie? 
 
2) Zpracovával autor též sám vyhodnocení interferogramů ve spektrální oblasti metodou 
Fourierovy transformace nebo použil již vytvořených algoritmů ze svého pracoviště? Z práce 
to není zcela zřejmé. Jaký typ filtru (apodizační funkce) ve spektrální rovině, který dává 
minimálně ovlivněnou výslednou fázi, a jaký algoritmus pro odstranění nespojitostí fáze 
(phase unwrapping) použil? 
 
3) Autor použil v experimentálním uspořádání reflexní difrakční mřížku. Mohl by stručně 
porovnat možnosti a výhody či nevýhody varianty s reflexní a transmisní difrakční mřížkou?  
 
4) Jak dalece je navržená sestava citlivá na vliv mechanických vibrací? 
 
5) Jaké vidíte možnosti potenciální aplikace dané zobrazovací techniky, zejména pak ve 
srovnání s konkurencí jiných typů současných mikroskopových metod a přijmutím 
takovéhoto typu mikroskopu zejména pracovníky v oblasti biologie a biomedicíny ve 
srovnání se „standardními“ současnými používanými metodami optické mikroskopie? 
 
 
 
V Praze, dne 10.listopadu 2014 
 

Prof.Ing.Jiří Novák, Ph.D. 
katedra fyziky  
ČVUT v Praze, Fakulta stavební 
Thákurova 7 
16629 Praha 6 

 


