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Nedostatk práce není mnoho a nemají zásadní vliv na celkové vyzn ní práce. Zmínit bych cht l
pouze následující:
1) Pokud práce ješt nebude dopln na o dodate né stránky, tak jsou stránky špatn íslované.
Reálná strana 7 je ozna ena jako 13 a tak dále.
2) Úvodní ást práce a první ást rešerše obsahuje chyby v textu. Jednalo se o chyb jící slova a
typografické nedostatky. Ve zbytku práce již byla koncentrace chyb minimální.
3) Obrázky 23 - 25 jsou špatn citované (strana 41).
4) P estože je zna ná ást rešerše v nována typ m doznívání, nejsou diskutovány jiné dynamiky než
exponenciální, i multiexponenciální.
5) P i diskuzi histogramu dob dohasínání PL získaných pomocí FLIMu autor konstatoval, že daná
data byla získána exponenciálním fitem m ených dat. Grafy doznívání barviv ovšem prezentovány
nejsou. tená se tedy o vhodnosti a p esnosti daného fitu nem že p esv d it.
6) Diskuze vhodnosti aparatury (4. cíl práce) pro jiné než biologické vzorky je dosti minimalistická.



P edkládaná práce se zabývá tématem hyperspektálního zobrazování a m ení doznívání
luminiscence za pomoci komprimovaného snímání. Jedná se o aktuální téma, které je ovšem velmi
náro né na realizaci. Je totiž nutné zvládnout nejen teorii komprimovaného snímání a asov
rozlišených m ení, ale i konstrukci p íslušných experimentálních systém . I p es tyto p ekážky se
studentovi poda ilo splnit všechny vyty ené cíle a práce obsahuje mnoho zajímavých praktických
výstup . P edevším se jedná o výsledky prostorov rozlišeného doznívání luminiscence 2D vzork
získané pomocí autorem navrženého a realizovaného systému pro komprimované snímání. Z
formálního hlediska je práce zpracovaná na velmi dobré úrovni. Teoretická rešerše je vhodn
zvolená, tiv sepsaná a p ehledn prezentovaná. Jsou využívány vhodné zdroje, které jsou v textu
správn citovány. P estože práce obsahuje n které nedostatky, nijak zásadn nesnižují její celkovou
kvalitu. Práci proto navrhuji k obhajob a hodnotím ji celkovou známkou výborn .

1. V kapitole týkající se m ení doznívání luminiscence uvádíte, že mezi excita ními pulzy musí
intenzita luminiscence klesnout na 5 - 10 % p vodní hodnoty. Jinak dojde k interakci s nosi i
excitovanými p edchozím pulzem. U Vámi využívaného systému FLIM byla asová prodleva mezi
pulzy 12,5 ns a v práci uvádíte, že systémem šla m it doznívání s asovou konstantou až 10 ns. Po
uplynutí této doby však intenzita klesla jen na 1/e p vodní hodnoty. Takto pomalé doznívání by tedy
nespl ovalo podmínku uvedenou v teoretické ásti o poklesu na 5 - 10 % mezi pulzy. M žete daný
nesoulad a p ípadný vliv nespln ní této podmínky na m ené dynamiky komentovat?
2. U hyperspektrálního zobrazování by m la být studovaná informace tzv. ídká. Jaké jsou
podmínky na vlastnosti doznívání luminiscence, aby bylo m ení vzorku vhodné pro navrhovanou
metodu? Byl by problém studovat vzorky vykazující komplikované dynamiky doznívání?
3. V teorii uvádíte, že metoda TCSPC není vhodná pro p íliš silné intenzity detekovaného zá ení,
protože by docházelo k deformaci m ených dynamik. V práci jsem nenašel diskuzi spln ní této
podmínky u m ených systém . Byla podmínka slabých intenzit spln na?

Práce spl uje požadavky na ud lení akademického titulu, a proto ji doporu uji k obhajob
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