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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza pokročilých MRI dat u pacientů s postižením centrální nervové 
soustavy 

Jméno autora: Bc. Adam Rytina 
Typ práce: diplomová 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra kybernetiky 
Vedoucí práce: Mgr. Ing. Marek Dostál, PhD. 
Pracoviště vedoucího práce: Fakultní nemocnice Brno 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání mimořádně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma kombinuje poznatky z medicíny, analýzy dat a magnetické rezonance, což klade vysoké nároky jak na 
teoretickou, tak praktickou část práce. 

 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Vložte komentář. 
 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a 
zda byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
Vložte komentář. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Vložte komentář. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte 
výběr pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně 
odlišeny od vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu 
s citačními zvyklostmi a normami. 
Vložte komentář. 

 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
Práce se zabývá možností diferenciace postižení mozku při využití relativně nové metody magnetické rezonance 
(intravoxel incoherent motion), která popisuje perfuzní a difuzní charakteristiku tkání bez nutnosti aplikace 
kontrastní látky. Student musel porozumět problematice, což samo o sobě představuje nelehký úkol. Praktická část 
zahrnovala práci s velkým množstvím dat, softwarů a statistických metod, s čímž si student dobře poradil. Přestože 
práce pracuje s relativně menším počtem subjektů (20, v době tvorby práce nebyla další data k dispozici), výsledky 
naznačují použitelnost metody k odlišení různých postižení mozku. Jednou ze slabin práce je její celková délka, 
kterou student redukoval v průběhu finalizace, převážně přesunem relevantních avšak vedlejších částí textu do 
příloh. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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