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OPONENTSKÝ POSUDEK
BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Poliakova Jméno: Anna Osobní číslo: 474273
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Biomedicínská a klinická technika
Studijní obor: Biomedicínský technik
Název práce: Fantom prsu pro testování systému včasné detekce nádoru

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.

23

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.
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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.
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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).
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5. Celkový počet bodů 69

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

1. Celá Vaše práce se váže ke konkrétní frekvenci 1,5 GHz. V zadání není stanovená. Můžete prosím okomentovat
volbu této frekvence?

2. V závěru práce píšete, že fantom plní svou funkci. Pokud se nepletu jediná data, která ukazují na možnost
funkčnosti fantomu jako celek i s vloženou nádorovou tkání jsou na obrázcích č. 6.2: Pozice fantomu nádoru získané
z měření a reálné umístění fantomu. Mohla byste prosím popsat co je vlastně na těchto obrázcích zobrazeno a co pro
Vás tyto výsledky znamenají?

3. Doplňkový dotaz: Ve Vaší práci mě zaujal obrázek č. 5.4, konkrétně nelineární závislost na přidaném objemu IPA v
destilované vodě. Máte pro to případně nějaké vysvětlení? (Ne beru jako odpověď.)

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

Studentka měla v bakalářské práci za úkol vytvořit fantom prsu pro testování systému detekce nádoru prsu pomocí
širokopásmového radaru. Zadání je vcelku splněno. Studentka navrhla metodiku výroby tekutého fantomu prsu ze
dvou tkání (tuková, kožní) a možnosti umístění fantomu nádorové tkáně. Práce je komponována systematicky a
konzistentně dodržuje logickou posloupnost.
Teoretická část hodnocena uspokojivě. Citací je mnoho. Některé citační prameny by bylo vhodné nahradit jinými
citačními zdroji (týká se především online zdrojů, např.: wikipedie a další). Občasné doslovné citace. Obzvláště u
kapitol nepříliš podstatných vzhledem k navazující praktické části (např.: kalibrace, popis u Maxwellových rovnic,
atd...). Nicméně popsaná teorie je dostatečná a relevantní vzhledem k zadání a praktické části.
Praktická část hodnocena dobře. Oceňuji snahu vypořádat se syntézou fantomu tukové tkáně, která tvoří velkou část
práce a byla i zřejmě velmi problematická. Dostatečný je popis návrhu řešení. Na úkor některých partií v teoretické
části a popisu postupu bych v práci ocenil detailnější popis závěrečných výsledků, kritický pohled na nedostatky a
návrh na zlepšení. Například diskuze hodnocení a porovnání fantomu prsu jako celek mi zde chybí.
Formální  náležitosti  a  úprava  bakalářské  práce  je  nicméně  negativně  ovlivněna  stylistickými  chybami  a
překlepy(výjimečně).
Grafy a tabulky jsou přehledné a až na výjimku správně popsané.
Výsledek práce je přínosný jak pro možnost výroby fantomu, tak i pro referenci s případnými dalšími podobnými
pracemi. Slovním hodnocením C/D. Práci doporučuji k obhájení.

Jméno a příjmení: Ing. Milan Babák
Organizace: Katedra elektromagnetického pole, FEL, ČVUT v Praze
Kontaktní adresa: Technická 2, 166 27 Praha 6
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