




ZADÁNÍ BAKALÁ SKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE
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Zadávající katedra/ústav: Katedra teorie obvod
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II. ÚDAJE K BAKALÁ SKÉ PRÁCI

Název bakalá ské práce:

Vyu�ití hyperspektrálního snímání pro analýzu biologických vzork

Název bakalá ské práce anglicky:

Hyperspectral imaging exploitation for biological sample analysis

Pokyny pro vypracování:

Seznamte se s principy hyperspektrálního snímání. Zam te se p edev�ím na algoritmy a p ístupy, které jsou vyu�ívány
pro hyperspektrální snímání biologických vzork . Na základ odborné literatury podejte p ehled aktuálních biologických
aplikací, kde je hyperspektrální snímání vyu�íváno. Seznamte se s parametry a vlastnostmi hyperspektrální kamery Specim
PFD4K-65-V10E. Navrhn te sadu biologických vzork , vhodných pro snímání uvedeným laboratorním hyperspektrálním
systémem a následn p ipravte datový set. Po dohod s vedoucím na vytvo eném datasetu ve vhodném programovém
prost edí otestujte vybrané algoritmy pou�ívané k analýze biologických hyperspektrálních dat.

Seznam doporu ené literatury:
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[2] Basantia, N. C., Nollet, L. M., Kamruzzaman, M. (Eds.). (2018). Hyperspectral Imaging Analysis and Applications for
Food Quality. CRC Press.
[3] Chang, C. I. (2013). Hyperspectral data processing: algorithm design and analysis. John Wiley & Sons.
[4] Vadivambal, R.; Jayas, D. S. (2015). Bio-imaging: principles, techniques, and applications. CRC Press.
[5] Krauz, L.; Páta, P.; Kaiser, J. (2022) Assessing the Spectral Characteristics of Dye- and Pigment-Based Inkjet Prints
by VNIR Hyperspectral Imaging. Sensors.
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III. P EVZETÍ ZADÁNÍ

Studentka bere na v domí, �e je povinna vypracovat bakalá skou práci samostatn , bez cizí pomoci, s výjimkou poskytnutých konzultací.
Seznam pou�ité literatury, jiných pramen a jmen konzultant je t eba uvést v bakalá ské práci.
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