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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Polyak Jméno: Andrej Osobní číslo: 456647
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Biomedicínská a klinická technika
Studijní obor: Biomedicínská informatika
Název práce: Vývoj softwaru pro TOCCSL mikroskop s rozlišením jednotlivých molekul

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.

24

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.

15

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.

16

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).

5

5. Celkový počet bodů 60

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

1. Proč se do sekvence, zobrazené na obrázcích č. 25 a 32, přidává sekundární vybělovací pulz?

2. Jaký vzorek byl použit k testování TOCCSL metody (vztaženo k obrázkům č. 38 a 39), jakými fluorofory byl vzorek
označen?

3. Jaká maximální voltáž lze vložit na AOTF? Je softwarě zabezpečeno, že nebude překročena maximální přípustná
voltáž?

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

Bakalářská práce Andreje Polyaka pojednává o rozšíření softwaru ovládajícího TOCCSL mikroskop o druhý laserový
paprsek nezbytný pro dvoubarevné TOCCSL zobrazování. První část práce je teoretická a představuje základní pojmy
z oboru fluorescenční mikroskopie a zahrnuje i technické parametry přístrojů, které bylo třeba synchronizovat a
zapojit do softwaru. Druhá část práce popisuje samotnou implementaci a zapojení druhého laseru do softwaru
vytvořeném v programovacím prostředí LabVIEW. Technické provedení mikroskopu je zdokumentováno na velkém
množství vložených fotografií, vývoj softwaru je zdokumentován na několika printscreenech z prostředí LabVIEW.
Poslední část práce dokazuje, že se zapojení druhého laseru do systému zdařilo a nastiňuje i úspěšnou aplikaci
TOCCSL techniky při měření v buněčné membráně.

Předložená práce ukazuje, že se student zorientoval v původním jednobarevném TOCCSL softwaru, pochopil jeho
strukturu, porozuměl technickému zapojení laseru k mikroskopu a naučil se programovat v LabVIEW prostředí. Každý
z těchto kroků je náročný, úspěšně rozšíření softwaru ukazuje, že student všechny kroky zvládl.

Nicméně po formální stránce práce vykazuje nedostatky, které vedly k výraznému snížení počtu bodů v hodnocení.
Nejproblematičtější body:
- V práci není popsáno, jakým způsobem je strukturován původní a nový kód. Dokumentace softwaru předpokládá
znalost detailů kódu bez dostatečného vysvětlení členění hlavního programu na jednotlivé bloky a jejich popisu.
Značnou část dokumentace tvoří nedostatečně okomentované printscreeny z programovacího prostředí LabVIEW.
Tento typ dokumentace je nepřehledný. Z printscreenů není zřejmé, které části kódu jsou původní a které jsou nové.
- Demonstrace TOCCSL techniky na biologickém preparátu postrádá informace o typu vzorku, přípravě vzorku (např.
Obrázek 37 je popsán pouze slovy “Příprava vzorku” bez dalšího komentáře) a o experimentálních zobrazovacích
podmínkách
-  Části  teoretického  úvodu  (části  kapitol  Stokesův  posun,  Obecná  charakteristika  fluorescenční  mikroskopie,
F l u o r e s c e n č n í  m i k r o s k o p )  s e  v e l m i  v ý r a z n ě  i n s p i r u j í  t e x t e m  z  w e b o v é  s t r á n k y
(http://kfrserver.natur.cuni.cz/studium/prednasky/mikro/mscope/fluor/fluor.htm;  navštíveno  4.6.2020),  vyjádření
vlastními  slovy  by  bylo  vhodnější
- Odkazy na literaturu nejsou v textu uvedeny ve stoupajícím pořadí, číslování je nahodilé
- V textu chybí odkazy na obrázky. Jednotlivé obrázky neobsahují dostatečně výstižné popisy.
- V práci se v malém míře vyskytují gramatické a faktické chyby, zavádějící formulace (např. “Nejznámější typ
fluoroforu je FITC (fluorescein 5-isokyanát).“ na straně 12) a nesmyslné formulace (např. “Přijatá energie musí
emitovat.” na straně 10 nebo “Napojení nových proměn” jako popisek k obrázkům č. 20-23).
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Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a kvůli formálním nedostatkům navrhuji hodnocení stupněm D.

Jméno a příjmení: Mgr. Marie Olšinová, Ph.D.
Organizace:
Kontaktní adresa:


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

Datum: .............................................


