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POSUDEK VEDOUCÍHO
DIPLOMOVÉ PRÁCE

I. OSOBNÍ A STUDIJNÍ ÚDAJE

Příjmení: Rédr Jméno: Jan Osobní číslo: 456601
Fakulta: Fakulta biomedicínského inženýrství
Studijní program: Biomedicínská a klinická technika
Studijní obor: Přístroje a metody pro biomedicínu

Název práce: Numerická studie proveditelnosti mikrovlnného neinvazivního sledování vývoje
hypoxicko-ischemické encefalopatie u novorozenců

II. HODNOCENÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

Kritéria hodnocení práce Počet
bodů

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost studenta).
(0 – 30)*
Komentář:  při  standardní komunikaci  studenta s vedoucím 10 bodů, jak umí student používat poznatky z ostatních
předmětů 10 bodů, spolehlivost 5 bodů, snaží se student přicházet se svými návrhy, resp. se snaží řešit všechny zadané
problémy 5 bodů.
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2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 30)*
Komentář:  zde vedoucí  posoudí,  jak byl  schopen student zpracovat jednotlivé pasáže práce s  využitím poznatků a
dovedností z ostatních předmětů (10 bodů), vedoucí posoudí též schopnost prezentace odborného tématu (10 bodů) a též
posoudí schopnost vytvořit souvislý text s vyjádřením svého přínosu, u DP se nesmí jednat o totéž téma, jako u BP! (10
bodů).
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3. Formální náležitosti a úprava obsahu diplomové práce (úroveň psaní, označení struktury textu, grafy,
tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10)*
Komentář: v současné době mají studenti k dispozici jak literaturu s popisem jak zpracovat odborný text na PC, mají
znalosti a dovednosti a není tudíž třeba brát ohled na nedostatky z hlediska zpracování na PC, takže se předpokládá, že
práce má obsah tvořen desetinným tříděním, zde lze hodnotit i orientaci v práci včetně odkazů mezi jednotlivými typy
položek v textu včetně číslování rovnic, obrázků, tabulek a grafů (2 body), práce obsahuje důležité položky z hlediska typu
práce (2 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 – 1 bod), u grafů a tabulek jsou patřičné legendy a vše je čitelné (1 bod), jsou dodržena citační
pravidla podle ISO690 a ISO690-2 (2 body).
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4. Rozsah  realizačních  prací  (SW,  HW),  aplikovaných  vědomostí,  publikační  a  jiné  aktivity  včetně
ocenění v souvislosti s tématem práce. (0 – 30)*
Komentář: pokud student byl aktivním tvůrcem části publikace v AJ (je spoluautorem) (4 body), vytvořil model (4 body),
vytvořil SW produkt (4 body) a též technickou realizaci (4 body – lze nahradit patentem či užitným vzorem) a 4 body ještě
za komplexní funkčnost a to jak SW, tak i HW výstupu, pak může získat až 20 bodů. Prokazatelná účast na VV projektu (5
bodů) a prokazatelné umístění v soutěži (5 bodů), pak může být připočteno dalších 10 bodů. Celkem tedy 30 bodů za
velmi komplexní a bezchybnou práci včetně dalších aktivit jako je účast na projektu, aktivní účast na tvorbě publikací,
patentů či užitných vzorů.

27

5. Celkový počet bodů 90

* Slovní hodnocení uveďte v komentáři.



České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra přírodovědných oborů, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

tel.: +420 224 359 915, www.fbmi.cvut.cz

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚROVNĚ VYPRACOVÁNÍ DIPLOMOVÉ 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

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

IV. KOMENTÁŘ

Student v akademickém roce 2020/2021 pracoval příkladně, konzultace probíhaly pravidelně a po celou dobu řešení
se  práce  odvíjela  dle  plánu.  Pomocí  počítačového  modelování  šíření  elektromagnetických  EM  vln  v  hlavě
novorozence  byla  prověřována  proveditelnost  mikrovlnného  monitorování  změn  prokrvení  v  novorozeneckém
mozku.  Po  formální  stránce  je  práce  poměrně  zdařilá.  Vyzdvihnout  si  zaslouží  zejména  nalezení  vhodného
frekvenčního pásma a rozsahů hodnot dielektrických parametrů přizpůsobovacího média.

V práci byl nejprve vytvořen analytický 1D model šíření EM vln ve vrstevnatém prostředí, kterým lze v prvním
přiblížení aproximovat šíření EM vln v lidské hlavě. Tento model byl ověřen pomocí numerických simulací a byly jím
předběžně určeny vhodné rozsahy parametrů přizpůsobovacího média mezi hlavou a anténním polem zobrazovacího
systému a pracovní frekvence zobrazovacího systému. Následovalo vytvoření anatomicky a dielektricky věrného
modelu dětské hlavy a ischemických oblastí a to nejprve ve 2D a následně ve 3D. Pro 2D modely byla provedena
rozsáhlá studie vlivu parametrů přizpůsobovacího média a frekvence na výsledky zobrazování. Následně byly určeny
vhodné rozměry anténního elementu pro výsledné frekvenční pásmo a parametry přizpůsobovacího média. V závěru
práce byly provedeny rekonstrukce obrazu pro 3D model hlavy a tři různé prostorové konfigurace zobrazovacího
systému.

Výsledky naznačují, že mikrovlnné monitorování změn prokrvení v oblasti novorozeneckého mozku je možné. Jako
vhodné frekvenční pásmo se jeví frekvence od 2 do 2,5 GHz tedy cca 2x výšší než je tomu pro dospělého člověka
(900 MHz do 1,4 GHz). Vzhledem k tomu, že rozlišovací schopnost mikrovlnných zobrazovacích systémů roste s
frekvencí, znamená to, že pro novorozence můžeme počítat s vyšší rozlišovací schopností než u dospělých pacientů.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji pro ni hodnocení A.

Jméno a příjmení: doc. Dr.-Ing. Jan Vrba, MSc.
Organizace: ČVUT v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Kontaktní adresa: Nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno


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

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


