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''Novó 
fypy . principy optimalizace digitálního zpřacování obrazů v EIT..

Pod vedením Prof'lng. Jami]y Dědkové' CSc. zpracoval Ing.Tomáš KiíŽ disertaci na 73
stranách . se ,ló obřázky, 14 tabulkami a 30 odkazy na literaturu (z toho S 11 odkazy na v]astni
publikace). Práce ie zaměřena na elek1 ckou impedanční tonogralii (EIT) v oboru Teoretická
elektrolechnika. Vznikala v průběhu 8 let kombino\'aného studia djsefianta na Ústa\ u
lcolclickcde\peíimenla.nielellloleťhnil) \ l l \ Brllctl lL[''
Akluálnost..r olcnaho nimělu práce.
h\ámět práce je aktrLální a odpovídá oboru teoíetická elektrotechnika. Zaměření do oblasti
zdravotnictví a nedestťuktivní diagnostiky materiálu navazuje r'ra dlouhodobou specializaci
UTEE.
Cíle disertační práce a zvolené metody zpracováni
H]avnírn cí]em disertace bylo vytvoření numelického modelu vychrizcjíciho
Z deterministických přistupů ' který by umoŽniI přesnější r.ekonstrukci materiáloých
vlastností objektu s cílem sledování zněn či deiěktů. Numerický modelje zacílen především
pro v}'uŽití v lékaistÝí a návaznosti na.iiž běŽně uŽívanou diagnostickou metodu nuk1eámí
magnetické rezonance. Experimentální cí]e práce jsou sněřovány k ověření algolitmu iednak
na láítomu vany se šestnáctj elektrodami s roztoky kuchyňské soli v destilovaíé vodě'
urnoŽňtljící simulaci konduktivity a pem1jtivity iezu kudníkem a jednak k ověřování
algoritnu na nčděných tóliích různého tvaru , Prctékaných proudem' kde umělé defekry mění
rozložení magnetického polc' Cíle i metody povaŽuji za rozumně postavené.
výsl€dky a půYodní přínosy přác€.
Rozsah práce je veimi široký jak v oblasti teoretické' tak zejména v oblasti experimentální'
Původrrím příIrosem prácc jc no\:i algoritmus' r'ycházející z kombinace již známých řešení.
kteqÍ do metod užívaných v elektťické impedanční tomografii zavádí netody užívané při
Zplacoviiní digitálních obrazů, což vede k r,yšši kva1itě rekonshukce konduktivity ' Tento
postup disertant v práci označuje jako uiká1ní . protože je dosahována chyba rekonstrukce
konduktir'ity o řád menší' než umoŽňují dosud zniíné postupy. To považuji za mdějné pro
další rozvoj oboru EIT.
V cxperimentální části práce sestavil disertant dvě měřící pmcovišlě. které slouŽily
k ol ěřovát]í teoretických ávěrů a je možno je i nadá]e využívat v navazujících pracích
Llstavu TEE. Experimentáiní přáce využívající k ověřování NMR tomograf metodami
symetlického a asymetrického gradientního echa považu.ji k tomuto tématu rovněŽ za
přínosné' V kapitolách č.4 a 6' věnovaných tes1o\'iíní navrženého algoritmu povaŽuji za ve1ni
přínosné úvahy o nejistotách měřeného napětí a nejistotách měření magnetického pole při
rekonstrukci konduktivity.
Publikace jádra disertační práce
Jádro práce b)'lo dostatečně publikováno na mezinárdni utovni v ímpaktovaném casop]su a na
mezinarodní konlĚrenci a rovněž i na národní úrovni jak na vědecké konferenci . tak i
v odbomém časopisu'
Posouzení věd€cké činnosti diseřtatrtá
Ing' Tomáš KříŽ v průběhu \'ědeckó přípra\'f/ publikoval vesměs jako autol a spoluautol 45
pťací a dosiíh] bodového hodnoceíí 241 bodů podle metodiky z roku 2003 . To povaŽuii za
veImi dobré hodnocení vědecké činnosti disertanta'
Připomínky k práci.
Pťáce má doblou grafickou i sry1ís1ickou úroveň a je logicky č]eněna. v expelimenlální části
Práce jsem Zaznamenal několik nepiesnoslí a opomenutí. Kapitola č'8 Měření nag etickéha
po]e teslametrem Bell 995a nenÍ v závěni práce zmíněna i když by se zde dalo očekával



zhodnocení experimentálnibo potwzení Úpočtů a polo\''nání s metodou gndientního echa'
obtázky 8'2 a 8'3' nemaji shodnou osovou orientaci jak proti sobě, iak i ve srovnátí
s orientaci pií NMR měření. výsledky tohoto rr-rěření nejsou r'yhodnoceny vůbec' kromě
vágního konstatování, že ',měřící sonda nebyla v přesné vidálenisti 0'9 nn' a ž'e .'měřenú
1,zarek nebyl umís/ě ýodorovně' ale pod určiýn skbnem,,.
Domnívám se' že podlobnějŠí vyhodnocení právě tohoto měření a přepočet na ploud' který
byl 'Jasazcn'' rr NMR metod by mohl objasnit řadu otázek móŽného nesouladu teorie
s experjmenlem. Doporučoval bych, aby v budoucnu bylo toto měření zopako\,áno při stojicí
sondě a postupné rotaci vzorku tedy v cylindrických souřadnicích- při podrobném mapor'ání
v okolí vad'
otázka k obhajobě:
Uměl b)'ste navrhnout jednoduchý přípravek, ktený by výše uvedené měření složky Bz
teslatrrerern ]noh] levně realizovat i bez mikr oprocesorového posuvu ?
Záyčt:
Disertnnt splnil cíle zadání a proto doporučuji
diseftační práce Ing.Tomáše Kříže odpovídá ob€cně
akademickóho titutU PhD_

práci k obhajobě. Konstatuji, že
uznáYaným požadavkům k udělení
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