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Téma předložené disertační práce se zabývá problematikou perfuzního modelování v optické 
koherentní tomografii. 

Práce je napsána v češtině; obsahuje úvod, dále celkem 6 hlavních kapitol a závěr. Součástí práce je 
seznam použité literatury s počtem 130 odkazů; seznam symbolů, veličin a zkratek. Příloha A obsahuje 
popis použitého přístrojového vybavení. 

V teoretické části studentka popisuje principy optické koherentní tomografie (OCT), pozornost věnuje 
systémům pracující v časové oblasti Time-domain OCT ale i oblasti frekvenční, kde vhodně uvádí dva 
v praxi používané přístupy – Spectral domain a Swept source. Teoretická část je vhodně doplňována 
matematickými vztahy.  

Popis aplikací OCT v praxi, zejména pak praxi klinické, je uveden v nezbytné míře, avšak z pohledu 
oponenta v této části práce postrádám přehled současných OCT systémů dostupných pro výzkum, a 
zvláště pak pro klinickou praxi.   

Otázka oponenta: Jaké jsou v současné době dostupné OCT systémy, zejména pak pro lékařské 
použití? Jakých parametrů dosahují tyto systémy a jak se liší od aparatur pro výzkumné či 
vývojové účely?  

Cíle dizertační práce jsou definovány do 4 navzájem provázaných oblastí – nalezení vhodných 
kontrastních látek pro využití s navrhovanými statickými a dynamickými fantomy, ověření možností 
perfuzní analýzy v OCT a ověření metodiky pro perfuzní analýzu založené na analýze rozptylu 
koherenční zrnitosti. 

K cílům autorka přistupuje okamžitě, bez adekvátně kritického hodnocení současného stavu poznání 
dané problematiky, kdy tento přístup vedl k relativně obecnému definování cílů práce. Z hlediska 
oboru Biomedicínská elektronika a biokybernetika bych jako oponent přivítal konkretizaci stanovených 
cílů směrem k budoucímu uplatnění v biomedicínských aplikacích.  

Stanoveným dílčím cílům pak jsou věnovány kapitoly 3 – 6. Kapitoly 3 a 4 obsahují pasáže s názvem 
dosavadní vývoj, kde jsou shrnuty aktuální poznatky v oblastech kontrastních látek (kap. 3) a fantomů 
(kap. 4).  

Metodika testování kontrastních látek není v práci uvedena, ale autorka se odvolává na vlastní 
publikovaný příspěvek „Concentration influence on contrast agents properties in optical coherence 
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tomography“. Výsledky jsou okamžitě komentovány ale jejich zhodnocení a diskuse vzhledem k cílům 
dizertační práce nejsou v této kapitole obsaženy. 

Navržené a realizované fantomy pro OCT jsou naopak popsány výstižně, zejména pak skleněný jedno-
vláknový perfuzní fantom, který byl opakovaně použit, což dokládají 2 příspěvky z mezinárodních 
konferencí. Taktéž autorkou navržený a realizovaný perfuzní fantom s extracelulární matricí je 
dostatečně dokumentován a byl publikován v časopise s IF.   

  Otázka oponenta: Jaká jsou provozní omezení navržených a realizovaných fantomů? Jaké 
 rozsahy rychlostí proudění tekutin je možné pomocí fantomů snímat? Jaký vliv má velikost 
 použitých nanočástic?  

Perfuzní analýze v OCT je věnována kapitola 5, kde autorka rozpracovala možnosti jednotlivých 
teoretických přístupů v podobě perfuzních modelů, které jsou adekvátně popsány matematickými 
vztahy. Souhrnné porovnání perfuzních modelů v práci není uvedeno. Dále se autorka věnovala 
problematice optimalizačních metod, kde v teoretické rovině popsala vybrané metody. Avšak kritéria, 
dle kterých má optimalizace proběhnout uvedena nejsou. Stejně tak není jasné, proč byla zvolena 
právě simplexová metoda nebo evoluční algoritmy. 

 Otázka oponenta: Vysvětlete potřebu optimalizačních metod a uveďte kritéria  optimalizace 
 perfuzních modelů. 

V podkapitolách 5.4 a 5.5 jsou popsány experimenty s použitím jednovláknového perfuzního fantomu 
s indikátorem Intralipid a modelování tkáňové funkce. Experimentální část je přehledně popsána a 
vhodně členěna. Výsledky experimentů jsou součástí publikací studentky. 

Kapitola 6 – Analýza rozptylu koherenční zrnitosti, tzv. speckle variance, je opět vhodně členěna, 
výsledky jsou komentovány a v rámci možností diskutovány.  

V závěru dizertační práce studentka shrnuje získané poznatky a zdůrazňuje, že aplikace perfuzní 
analýzy na data pořízená metodou OCT je možné a pro praxi použitelné řešení.  
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Odpovědi na stanovené otázky: 

1. Odpovídá námět práce oboru dizertace a je aktuální z hlediska současného stavu vědy? 

Předložená dizertační práce s názvem „Perfuzní modelování v optické koherentní tomografii“ 
představuje reakci na aktuální problematiku z oblasti biomedicínského inženýrství, konkrétně 
pak z oblasti zobrazování a analýzy biologických mikrostruktur. Výsledky uvedené v této práci 
umožní další rozvoj OCT, zejména pak v oblasti analýzy průtoku biologickými strukturami, jako 
jsou nádory a pod.    

2. Vykazuje práce původní přínosné části? V čem spočívá originální přínos autorky? 

Disertantka stanovila jako hlavní cíle práce nalezení vhodných kontrastních látek pro využití 
s navrhovanými a realizovanými statickými a dynamickými fantomy. Vhodné kontrastní látky 
byly identifikovány, byl vytvořen jeden statický fantom v podobě roztoku Intralipidu a dále byly 
vytvořeny dynamické fantomy založené na simulaci kapiláry. V neposlední řadě byl vytvořen 
fantom s extracelulární matricí.  

Dalšími cíli bylo ověření možností perfuzní analýzy v OCT a ověření metodiky pro perfuzní 
analýzu založené na analýze rozptylu koherenční zrnitosti. Pro tyto cíle bylo nezbytné využít 
vytvořené fantomy a kontrastní látky.  

Výše uvedené výstupy byly řádně publikovány na lokálních, ale také mezinárodních 
konferencích a v neposlední řadě v renomovaných odborných časopisech s IF. To již samo o 
sobě potvrzuje originalitu řešení i samotných výsledků. 

3. Bylo jádro dizertační práce na potřebné úrovni publikováno? 

Jádro disertační práce a související ́ problematika byly publikovány jak na národní, tak i 
mezinárodní úrovni. Počet a kvalita publikací, na kterých se disertantka podílela, je 
odpovídající, viz bod 2 tohoto posudku. 
 

4. Vyplývá ze seznamu vědecké činnosti uchazeče, že se jedná o pracovníka s vědeckou erudicí? 

 Z předloženého bodového hodnocení tvůrčích aktivit doktorandky vyplývá, že se 
 zúčastnila řady lokálních ale i mezinárodních konferencí s adekvátním odborným 
 zaměřením jak s vlastními příspěvky, tak jako spoluautorka. Zároveň je doktorandka 
 prvním autorem publikace v renomovaném časopise s IF. Na základě těchto výstupů 
 lze potvrdit, že se jedná o pracovníka s vědeckou erudicí v oboru Biomedicínská 
 elektronika a biokybernetika.  

5. Další skutečnosti pro dokreslení osobnosti uchazeče. 

Disertantka předložila reakci na aktuální téma z oblasti OCT. Z pohledu oponenta bych uvítal 
kvalitnější provázání jednotlivých kapitol tak, aby na sebe bezprostředně navazovaly. Uváděné 
technické údaje o přístrojích či metodách by bylo vhodnější více diskutovat a kritičtěji 
porovnávat. Práce se převážně soustředí na řešení technické stránky věci, avšak 
interdisciplinarita vyplývající z oboru biomedicínského inženýrství je v textu předložené 
dizertační práce poněkud potlačována. Chybí zdůraznění dosažených výsledků z pohledu 
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dalšího uplatnění, např. pro rozvoj diagnostiky biofyzikálních dějů na buněčných či tkáňových 
úrovních. Předložená práce jistě tento potenciál má, což by mohlo být předmětem obhajoby. 

Na druhou stranu, disertantka splnila stanovené cíle a náležitě je publikovala, což velmi 
chválím.  Praktická část představovala zvládnutí plánování experimentů s širokým rozsahem 
zaměření, vč. obsluhy specializovaných přístrojů a SW pro zpracování obrazových a jiných dat.  

V neposlední řadě poukazuji na fakt, že disertační práce neobsahuje překlepy a formální 
nepřesnostii. Z hlediska typografie se jedná o velmi zdařilé dílo. 

 
Závěr 

Dizertační práce Ing. Petry Štohanzlové s názvem Perfuzní modelování v optické koherentní tomografii 
splňuje požadavky, které jsou na takovouto práci kladeny. Autorka prokázala tvůrčí schopnosti a 
předpoklady pro samostatnou vědeckou práci. 

Vzhledem k výše uvedenému doporučuji práci k obhajobě a bude-li práce úspěšné obhájena, 
doporučuji udělení akademicko-vědeckého titulu doktor ve zkratce Ph.D. 

 
 
 
V Praze dne 1. 7. 2018 
 
 
 

Ing. Petr Kudrna, Ph.D. 
Fakulta biomedicínského inženýrství 
České vysoké učení technické v Praze 
 


