010/&/5/¶ 1046%&, ;«7Ɠ3&Ǝ/² ,7"-*'*,"Ǝ/¶ 13«$&
"VUPS [ÈWǔSFǏOÏ QSÈDF Bc. Lukáš Klein
/È[FW QSÈDF Hyperdimenzionální zobrazování jednopixelovou kamerou
0QPOFOU QSÈDF RNDr. Pavel GaláĜ, Ph.D.
1SBDPWJÝUǔ PQPOFOUB Fyzikální ústav AV ýR

" ÁQMOPTU BCTUSBLUV LMÓǏPWÈ TMPWB PEQPWÓEBKÓ OÈQMOJ QSÈDF            VýbornČ (1)
# ,WBMJUB [QSBDPWÈOÓ SFÝFSÝF                                        VýbornČ minus (1í)
$ ƲFÝFOÓ QSÈDF QP UFPSFUJDLÏ TUSÈODF                                VýbornČ (1)
% 7IPEOPTU QǲJNǔǲFOPTU QPVäJUÏ NFUPEJLZ                         VýbornČ (1)
& ÁSPWFǪ [QSBDPWÈOÓ WâTMFELǾ B EJTLVTF                            VýbornČ minus (1í)
' 7MBTUOÓ QǲÓOPT L ǲFÝFOÏ QSPCMFNBUJDF                              VýbornČ (1)
( 'PSNVMBDF [ÈWǔSV QSÈDF                                          VýbornČ (1)
) 4QMOǔOÓ [BEÈOÓ DÓMǾ QSÈDF                                          SplnČno
* 4LMBECB TQSÈWOPTU B ÞQMOPTU DJUBDÓ MJUFSÈSOÓDI ÞEBKǾ                VýbornČ (1)
+ 5ZQPHSBöDLÈ B KB[ZLPWÈ ÞSPWFǪ WǏ QSBWPQJTV                    Velmi dobĜe (2)
, 'PSNÈMOÓ OÈMFäJUPTUJ QSÈDF                                        VýbornČ (1)
TUSVLUVSB UFYUV ǲB[FOÓ LBQJUPM QǲFIMFEOPTU JMVTUSBDÓ
,PNFOUÈǲF ǏJ QǲJQPNÓOLZ
NedostatkĤ práce není mnoho a nemají zásadní vliv na celkové vyznČní práce. Zmínit bych chtČl
pouze následující:
1) Pokud práce ještČ nebude doplnČna o dodateþné stránky, tak jsou stránky špatnČ þíslované.
Reálná strana 7 je oznaþena jako 13 a tak dále.
2) Úvodní þást práce a první þást rešerše obsahuje chyby v textu. Jednalo se o chybČjící slova a
typografické nedostatky. Ve zbytku práce již byla koncentrace chyb minimální.
3) Obrázky 23 - 25 jsou špatnČ citované (strana 41).
4) PĜestože je znaþná þást rešerše vČnována typĤm doznívání, nejsou diskutovány jiné dynamiky než
exponenciální, þi multiexponenciální.
5) PĜi diskuzi histogramu dob dohasínání PL získaných pomocí FLIMu autor konstatoval, že daná
data byla získána exponenciálním fitem mČĜených dat. Grafy doznívání barviv ovšem prezentovány
nejsou. ýtenáĜ se tedy o vhodnosti a pĜesnosti daného fitu nemĤže pĜesvČdþit.
6) Diskuze vhodnosti aparatury (4. cíl práce) pro jiné než biologické vzorky je dosti minimalistická.

y QPLSBǏVKF OB TUSBOǔ 
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$FMLPWÏ [IPEOPDFOÓ
PĜedkládaná práce se zabývá tématem hyperspektálního zobrazování a mČĜení doznívání
luminiscence za pomoci komprimovaného snímání. Jedná se o aktuální téma, které je ovšem velmi
nároþné na realizaci. Je totiž nutné zvládnout nejen teorii komprimovaného snímání a þasovČ
rozlišených mČĜení, ale i konstrukci pĜíslušných experimentálních systémĤ. I pĜes tyto pĜekážky se
studentovi podaĜilo splnit všechny vytyþené cíle a práce obsahuje mnoho zajímavých praktických
výstupĤ. PĜedevším se jedná o výsledky prostorovČ rozlišeného doznívání luminiscence 2D vzorkĤ
získané pomocí autorem navrženého a realizovaného systému pro komprimované snímání. Z
formálního hlediska je práce zpracovaná na velmi dobré úrovni. Teoretická rešerše je vhodnČ
zvolená, þtivČ sepsaná a pĜehlednČ prezentovaná. Jsou využívány vhodné zdroje, které jsou v textu
správnČ citovány. PĜestože práce obsahuje nČkteré nedostatky, nijak zásadnČ nesnižují její celkovou
kvalitu. Práci proto navrhuji k obhajobČ a hodnotím ji celkovou známkou výbornČ.

0UÈ[LZ L PCIBKPCǔ
1. V kapitole týkající se mČĜení doznívání luminiscence uvádíte, že mezi excitaþními pulzy musí
intenzita luminiscence klesnout na 5 - 10 % pĤvodní hodnoty. Jinak dojde k interakci s nosiþi
excitovanými pĜedchozím pulzem. U Vámi využívaného systému FLIM byla þasová prodleva mezi
pulzy 12,5 ns a v práci uvádíte, že systémem šla mČĜit doznívání s þasovou konstantou až 10 ns. Po
uplynutí této doby však intenzita klesla jen na 1/e pĤvodní hodnoty. Takto pomalé doznívání by tedy
nesplĖovalo podmínku uvedenou v teoretické þásti o poklesu na 5 - 10 % mezi pulzy. MĤžete daný
nesoulad a pĜípadný vliv nesplnČní této podmínky na mČĜené dynamiky komentovat?
2. U hyperspektrálního zobrazování by mČla být studovaná informace tzv. Ĝídká. Jaké jsou
podmínky na vlastnosti doznívání luminiscence, aby bylo mČĜení vzorku vhodné pro navrhovanou
metodu? Byl by problém studovat vzorky vykazující komplikované dynamiky doznívání?
3. V teorii uvádíte, že metoda TCSPC není vhodná pro pĜíliš silné intenzity detekovaného záĜení,
protože by docházelo k deformaci mČĜených dynamik. V práci jsem nenašel diskuzi splnČní této
podmínky u mČĜených systémĤ. Byla podmínka slabých intenzit splnČna?

$FMLPWÈ LMBTJöLBDF B EPQPSVǏFOÓ L PCIBKPCǔ
Práce splĖuje požadavky na udČlení akademického titulu, a proto ji doporuþuji k obhajobČ
/BWSIVKJ UVUP QSÈDJ LMBTJöLPWBU TUVQOǔN VýbornČ (1)

1PEQJTFN TPVǏBTOǔ QPUWS[VKJ äF OFKTFN W äÈEOÏN PTPCOÓN W[UBIV L BVUPSPWJ QSÈDF
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