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Fakulta zdravotnických studií

Slovní vyjádření k hodnocení bakalářské práce:

Student se velmi rychle vpravil do problematiky in vivo zobrazování magnetickou rezonancí, což je
všeobecně považováno za velmi náročný obor, který kombinuje poznatky magnetizmu, kvantové fyziky,
zpracování signálu a zacházení s experimentálními živočichy. Zvládnutí tohoto tématu bylo nepostradatelné
pro vytvoření bakalářské práce. Vyvinul také neobvykle vysokou iniciativu pro získání výsledků a spolupráci
s vedoucím práce. Kvalita textu a ilustrací ve zprávě je vysoce kvalitní, relevantní a srozumitelná. Student
vykázal výsledky, které vysoce převyšují rámec bakalářského studia.

Kontrola plagiátorství provedena dne .

Nejvyšší míra podobnosti 0,00 %‚ počet podobných dokumentů 0.

Výsledná klasifikace (možnosti klasifikace: výborně, velmi dobře, dobře, nevyhověl) výborně

Doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.
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