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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Mazalova Jméno: Nikita Osobní číslo: 453405
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Biomedicínská a klinická technika
Studijní obor: Biomedicínský technik
Název práce: Vliv kovových implantátů na léčbu nádorů pomocí mikrovlnné hypertermie

II. HODNOCENÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet
bodů

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu (splnění
zadání). (0 – 30)*

Každá část či věta ze zadání musí mít jasný odraz ve zpracované práci. Excelentně splněné zadání může být ohodnoceno
maximálním počtem bodů. V poměru rozsahu části v zadání, která není zcela vhodně či úplně zpracována, se hodnocení
odpovídajícím způsobem snižuje.

26

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 30)*

Oponent posuzuje relevantnost teoretické části k zadání, rozsah rešerší a systematické uspořádání zjištěných poznatků.
Pokud převažuje doslovné převzetí textů, snižuje oponent hodnocení až o 15 bodů (přirozeně za předpokladu dodržení
autorských práv). Důvodem pro snížení celkového hodnocení je dále nedostatečný výběr teoretických poznatků, literatury
a zdrojů.

24

3. Rozsah realizačních prací (SW, HW), aplikovaných vědomostí a znalostí,  úroveň metodologického
zpracování a závěrů práce. (0 – 30)*

Maximální počet bodů lze udělit práci, která je vhodná k publikování. Tento aspekt se posuzuje zejména z hlediska
významu pro obohacení  teoretických poznatků a má praktický význam. Obzvláště pozitivně je hodnoceno vytvoření
modelu, SW produktu a též technická realizace. Za drobné metodologické nedostatky se hodnocení snižuje až o 5 bodů.
Nekonzistentnost zpracování s teoretickými východisky a nejasný či ne zcela odborný metodologický přístup vede ke
snížení minimálně o 15 bodů. Další snížení hodnocení lze udělit za nedostatečnou diskusi k závěrům. Celkem 30 bodů za
velmi komplexní a bezchybnou práci včetně dalších aktivit jako je účast na vědecko-výzkumném projektu či grantu, aktivní
účast na tvorbě publikací, patentů či užitných vzorů.

25

4. Formální  náležitosti  a  úprava  bakalářské  práce  (úroveň  psaní,  označení  struktury  textu,  grafy,
tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*

Oponent hodnotí formální náležitosti z pohledu dodržení pravidel o psaní, atributů závěrečných prací, tj. formátování textu,
struktury  práce,  seznamu použité  literatury,  vybavenosti  bakalářské práce grafy  a  tabulkami,  způsobu citování.  Za
nedodržení jednotlivých pravidel snižuje maximální hodnocení o 2 body za každý nerespektovaný atribut. Rovněž za
výskyt gramatických chyb, překlepů a nevhodné stylistiky a terminologie se snižuje hodnocení o 2–4 body. V práci by se
měla objevovat pouze standardní odborná terminologie a to zejména v českém jazyce (je třeba hodnotit  schopnost
vyjadřovat se technickým jazykem – 2 body), grafy jsou tvořeny podle zásad (viz tolerance a vliv statistického zpracování –
2 body), u grafů a tabulek jsou patřičné legendy a vše je čitelné (2 body), jsou dodržena citační pravidla podle ISO690 a
ISO690-2 (2 body).

9

5. Celkový počet bodů 84

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.
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III. NÁVRH OTÁZEK K OBHAJOBĚ

1. V popisu Vámi použitého aplikátoru (viz odst. 2.7 resp. obr. 2.6) zmiňujete, že pracovní frekvence má být vyšší
než mezní. Mohla byste vysvětlit pojem mezní frekvence? Jaká je konkrétní hodnota této mezní frekvence pro případ
vlnovodné části Vámi použitého aplikátoru?

2. Jaká je hodnota mezní frekvence pro páskový trychtýř zvětšující velikost apertury Vašeho vlnovodného aplikátoru?

3. Na jakém fyzikálním principu je možné měřit teplotu IR kamerou?

IV. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)

Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ X ❏ ❏ ❏ ❏

** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte podrobný komentář

Bakalářskou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

V. KOMENTÁŘ

Cílem oponované bakalářské práce je studie možných komplikací hypertermické léčby v případě, kdy v lečené
oblasti nebo její těsné blízkosti se nachází kovový implant. Existuje oprávněná obava, že v takovém případě by
mohlo dojít  ke komplikacím - např. k vytvoření tzv. hot-spotů (tj.  míst s teplotou vyšší než 45 C. Posuzovaná
bakalářská práce je proto podle mého názoru zaměřena na velmi aktuální téma - optimalizace hypertermické léčby
pomocí numerických simulací veličiny SAR a teploty.
Aby  bylo  možné  bakalářskou  práci  napsat,  musela  se  autorka  posuzované  bakalářské  práce  seznámit  s
problematikou numerických simulací  EM polí  v  mikrovlnné části  frekvenčního spektra,  a také s problematikou
numerických simulací rozložení teploty při expozici léčené oblasti EM polem, a tyto znalosti pak aplikovat na zadaný
bakalářský projekt. A také se musela seznámit s metodami mikrovlnných měření a měření rozložení teploty pomocí
IR kamery.
Posuzovaná bakalářská práce má rozsah 81 stran, je zpracována pečlivě po stránce obsahové i grafické. Je znát, že
daná problematika autorku této bakalářské práce zaujala.
V úvodní kapitole je uveden popis současného stavu diskutované problematiky a jsou zde také specifikovány cíle
posuzované  bakalářské  práce.  Následující  (druhá)  kapitola  popisuje  metody  a  technické  prostředky  použité  k
dosažení vlastních výsledků posuzované bakalářské práce (např. technické vybavení pro aplikaci hypertermické
léčby,  numerické  metody,  atp.).  Konkrétní  výsledky  posuzované  bakalářské  práce  -  tj.  numerické  simulace  i
experimenty zaměřené na efekt kovových implantů na hypertermickou léčbu - jsou v kapitolách nazvaných Výsledky
(kap. 3.) a Diskuze (kap. 4.). Jde o popis modelu vlnovodného aplikátoru pracujícího na frekvenci f = 434 MHz a
simulací jeho impedančního přizpůsobení. A pak také výpočet 3D rozložení veličiny SAR a teploty pro několik případů
různých  typů  kovových  implantů.  Model  vlnovodného  aplikátoru  a  numerické  simulace  jsou  provedené  v
softwarovém  prostředí  SEMCAD.  Součástí  bakalářské  práce  je  též  experimentální  ověření  hypertermického
aplikátoru navázaného na agarový fantom, ve kterém je umístěn vzorový kovový implant. Zhodnocení a porovnání
výsledků simulací i laboratorního měření realizovaných a popsaných v této bakalářské práci mohou dále sloužit k
obecné  optimalizaci  hypertermické  léčby  a  ke  zvýšení  jejímu  bezpečnému aplikování  u  pacientů  s  kovovým
implantem poblíž léčené oblasti.

Jméno a příjmení: prof. Ing. Jan Vrba, CSc.

Podpis: .............................................
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