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Diplomová práce předkládaná k obhajobě slečnou Bc. Janou Langerovou byla autorkou vypracována 
systematicky v průběhu celého akademického roku 2016/2017 na Biofyzikálním ústavu Lékařské 
fakulty Masarykovy univerzity, Ústavu biomedicínského inženýrství Fakulty elektrotechniky a 
komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně a ve spolupráci s Fakultní nemocnicí 
u svaté Anny v Brně. Prezentovaná diplomová práce tematicky navazuje na předešlou bakalářskou 
práci.  

S ohledem na obsah jednotlivých statí teoretické části diplomové práce je možné konstatovat, že bylo 
plně dodrženo pokynů pro vypracování a tím pádem byly splněny všechny požadavky zadání. 
Teoretická část diplomové práce je zpracována jasně a demonstruje schopnost studentky pracovat s 
literaturou, a to jak v jazyce českém, tak i v anglickém.  
V rámci praktické části provedla studentka množství experimentálních termografických měření 
pacientů, věnovala se vývoji webové aplikace pro radiometrickou analýzu získaných dat a vytvoření 
příslušné databáze pro jejich archivaci.  Tímto tedy také splnila všechny body z požadavků zadání 
pro praktickou část diplomové práce, v některých bodech dokonce nad rámec požadovaného. 
K zadanému tématu a vlastnímu zpracování autorka předkládané diplomové práce přistupovala 
maximálně zodpovědně a s vysokou úrovní samostatnosti. Během realizace diplomové práce nebylo 
nutno výrazného zásahu do tvůrčí činnosti studentky.  Sama byla schopna navrhovat další dílčí cíle, 
hledat cestu a možnosti k jejich dosažení. 
V celkovém hodnocení zdůrazňuji kladný přístup studentky k průběžným konzultacím s vedoucím 
diplomové práce a zároveň i osobami na Vysokém učení technickém v Brně  či jinými odborníky v 
daném tématu.  
Vzhledem k vlastnímu přístupu studentky i rozsahu a množství zpracovaných dat, přesahujících 
primární kladené požadavky, hodnotím vlastní průběh realizace diplomové práce pozitivně a 
předkládanou práci jako obsahově nadprůměrnou a po formální stránce bez závažných nedostatků.   
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