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Slovní vyjádření k hodnocení diplomové práce:

Téma této diplomové práce patřilo k těm velmi obtížným, a to bylo pochopení problematiky MR zobrazování
a spektroskopie a praktické měření a zpracování dat. Konstatuji, že student dle mého splnil zadání diplomové
práce. Student popsal problematiku MR zobrazování a spektroskopie, včetně různých softwarů pro
zpracování obrazu a spekter. Student zvládl ovládání programu MAZDA, což je jeden z používaných softwarů
na různých zahraničních univerzitách. Tímto softwarem byla vyhodnocena i naměřená obrazová data. Velmi
pekně je popsána část týkající se jater a jejich onemocnění, zde bych ale vytkl zařazení transplantace jater do
sekce onemocnění, protože to je terapie.Co se týká dalších nedostatků, tak především bych zmínil občas
nepřesné definice (např. strana 16: vypočtené struktury místo parametry nebo str. 36 definice histogramu),
poměrně časté nepřesnosti nebo faktické chyby (např. strana 28: Ti v mikrosekundach), zvláštní formulace
(např. str. 37.: pokud se šedá hodnota ... změní z černé na bílou..) apod. Jazyková úrověň není excelentní,
nicměně nevybočuje z řady jiných standardních diplomových prací. Za největší nedostatek považuji, že v práci
je zcela opomenuto celkové porovnání analýzy textury se spektroskopií, protože pak není zcela jasné, proč se
student v práci zabývá MR spektroskopií (Klenerovo skóre vychází z histologie). Dále mi chybí, jak by dopadla
klasifikace, pokud by se klasifikovala pouze zdravá játra. Problémem je totiž použití technik, které jsou apriori
separační techniky. Nicměně tato metodická výtka je spíše pro zamyšlení pro budoucí studie. Vkladem práce
je, že část výsledků se použila pro abstrakt zaslaný na mezinárodní konferenci ESMRMB. Celkově tedy
hodnotím diplomovou práci jako průměrnou a doporučuji tuto práci k obhajobě
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