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Bakalářské práce, jejíž téma je zaměřeno na prozkoumání možnosti využití detekčních čipů z rodiny 

Timepix3 osazených nejen Si a CdTe sensory pro zobrazování rozložení radiace ve štítné žláze, má pět 

částí. První čtyři představují rešeršní část, která popisuje detekční technologie, které jsou buď 

využívány, nebo je v plánu je využít v zobrazovacích metodách nukleární medicíny. Poslední částí je 

popis sledu experimentálních testů, jejichž cílem je selekce vhodných detekčních nástrojů pro 

monitorování radiace ve štítné žláze. Práce byla vykonána při řešení grantového projektu ThyroPix – 

gama kamera nové generace pro zobrazování štítné žlázy a malých orgánů pomocí metod nukleární 

medicíny (FW01010471), který je podpořen TA ČR pro roky 2020-2023. To dokládá aktuálnost řešené 

problematiky. 

Práce, zejména její rešeršní část, je velmi rozsáhlá a je založena na 58 původních pracích, z nichž 51 je 

napsána v anglickém jazyce. To lze hodnotit jen kladně. Student v první kapitole nejprve stručně shrnuje 

základní poznatky o scintilačních a polovodičových detektorech ionizujícího záření. V dalších dvou 

kapitolách popisuje vlastnosti detekčních čipů z rodin Medipix a Timepix a jejich postupný vývoj. Ve 

čtvrté kapitole popisuje principy zobrazovacích technik využívajících gama kameru s kolimátory a dále 

popisuje principy Comptonovy kamery. V textu práce občas chybí písmeno nebo celé slovo, jindy 

student používá nestandardní překlady anglických výrazů (např. rozlišovač místo diskriminátor, 

ochranný rámeček místo ochranný kroužek jako ekvivalent anglického guard ring atp.). I přes tyto 

drobnosti je text srozumitelný a přináší mnoho zajímavých a věcných informací. Kromě této drobné 

formální poznámky, mám k těmto kapitolám dvě věcné poznámky. První je ta, že tyto čtyři kapitoly 

přináší velmi mnoho informací, ale čtenář není na první pohled schopen zjistit, které z informací si má 

z každé kapitoly odnést. Jinými slovy řečeno, není jasné k čemu mají prezentované informace sloužit. 

Jako druhou poznámku bych uvedl, že popis principu Comptonovy kamery, jakožto stěžejního nástroje 

celé práce, by si zasloužil podrobnější a hlubší fyzikální rozbor.  

Dle pokynů pro vypracování mělo následovat porovnání vlastností detektoru Timepix3 se scintilační 

gama kamerou. Místo toho je v práci v páté kapitole sled experimentálních testů vedoucí k selekci 

detekčních zařízení pro Comptonovu kameru a demonstrační test těchto vybraných zařízení. Výsledky 

měření jsou srovnány s parametry komerční Comptonovy kamery Astrocam 7000HS, která je složena 

z 8 vrstev Si detektorů a 4 vrstev CdTe detektorů. V závěru je konstatováno: „I když byla ověřena 

správná funkce dle dříve naměřených výsledků, modul ve srovnání s komerčně dostupnou kamerou 

Astrocam 7000HS dosahuje výrazně horší energetické a prostorové rozlišovací schopnosti. I přes 

uvedené nedostatky se stále jedná o první kameru testovanou k takto specifickým účelům, a tak ji nelze 

přímo porovnávat s konkurenčně vyvíjenou technologií. Unikátní přístup je jedním z důvodů, proč i přes 

nepříliš dobré výsledky bude vývoj kamery i nadále pokračovat.“. Provedené srovnání se mi zdá 

smysluplnější, jak to požadované v zadání, s uvedeným závěrem lze z větší části souhlasit a proto 

konstatuji, že zadání bakalářské práce bylo splněno. 



 

 

 

Poslední kapitolu, tj. pátou kapitolu, považuji z celé bakalářské práce za nejslabší a mám k ní několik 

výhrad.  

 

1. V kapitole 5.1.3. není jasný smysl, postup měření a vyhodnocení testu dlouhodobé stability. 

2. V kapitole 5.1.4. (str. 44) není jasné využití poznatků o algoritmu k určení polohy nábojového 

mraku k odhadu místa, kde foton interagoval se sensorem. 

3. V kapitole 5.2.1. je konstatováno, že cílem je stanovení mrtvé doby a maximálního počtu 

vyčtených dat. Mrtvá doba není stanovena a není stanoven ani onen maximální počet vyčtených 

dat. Navíc zde není rozbor mnohem většího problému u Comptonovy kamery, kterým je odhad 

doby sběru náboje, neboť ta stanovuje coincidenční okno. Pokud v tomto oknu přijde více 

událostí, tak je obtížnější stanovit ty, které k sobě patří. 

4. V kapitole 5.2.1. je napsáno, že cílem je také ověřit linearitu odezvy na aktivitu a určit 

maximální četnost impulzů, při které je odezva systému ještě lineární. Problém, dle mého 

názoru, může nastat ještě dříve. Při vyšších četnostech může dojít k deformaci spekter. Tyto 

testy je proto třeba vyhodnocovat z pohledu kvality změřených signálů, tj. zda naměřené 

spektrum je stabilní i při vyšších četnostech. 

5. V kapitole 5.2.1. (str. 46) je konstatováno, že klastry jsou kalibrovány. Lépe by asi mělo být 

uvedeno, že je jim na základě kalibrace přiřazena energie. Tato informace však v obrázku 5.6. 

a ani nikde jinde není využita. 

6. V kapitole 5.2.2. je konstatováno, že obrázek získaný z dvouvrstvé Comptonovy kamery (Obr. 

5.9. vpravo) je vizuálně lepší, jak obrázek z jednovrstvé Comptonovy kamery (Obr. 5.8. 

vpravo). Dle mého názoru je tomu tak, protože je složen z více interakcí. Jinak od pohledu 

nevidím důvod pro preferenci jedné z typů kamer. 

7. V kapitole 5.2.3. na Obr. 5.12 a 5.13 nejsou, dle mého názoru, spektra z 99mTc, ale spíše 241Am. 

 

Pro lepší pochopení bakalářské práce prosím studenta, aby do své prezentace zakomponoval následující 

doporučení. 

1. Stručně prezentujte odvození vztahů pro analýzu dat z Comptonovy kamery pro dvou- a 

případně tří-interakční události. 

2. Na základě vztahů zjištěných v předchozím bodě se pokuste demonstrovat vliv neurčitostí 

v měření energie a polohy na rekonstrukci obrazu. 

3. Zamyslete se nad skutečností, že ke Comptonovu rozptylu v Comptonově kameře nedochází na 

elektronu, který je v klidu, ale na elektronu, který obíhá kolem jádra v atomovém obalu. Může 

toto nějak ovlivnit rekonstrukci obrazu? 

4. Pokuste se během prezentace lépe vysvětlit a popsat provedené experimenty a jejich závěry. 

 

 

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení C (dobře). 
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