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Hyperdimenzionální zobrazování jednopixelovou kamerou

Výborn (1)

Výborn minus (1 )

Výborn (1)

Výborn (1)

Výborn (1)

Výborn (1)

Výborn (1)

Spln no

Výborn (1)

Výborn (1)

Výborn minus (1 )

Výborn (1)

Práce zpracovává pom rn obsáhlé výsledky ze dvou r zných laborato í, kde bylo použito n kolik
r zných metod pro studium testovacích vzork . P es to všechno je práce stále p ehledná a
srozumitelná. Je nutné ocenit samostatný p ístup Lukáše Kleina (LK), a mimo samotnou obsáhnou
experimentální práci, také jeho zna ný podíl na samotném plánování experiment , stavb
experimentálního uspo ádání a nov navržené postupy pro zpracování dat.

Práci, která je celkov velmi kvalitní, je možné vytknout n kolik nedostatk . Konkrétn jde o velmi
malé popisky u ady obrázk , které zhoršují itelnost textu nebo místy vágní popis komprimovaného
snímání v rešeršní ásti práce. Jde však o velmi malé nedostatky v jinak celkov velmi kvalitní práci.



Práce tvo í ucelený soubor výsledk , které využívají experimentální uspo ádání tzv. jednopixelové
kamery a jeho využití pro m ení hyperspektrálního obrazu a mapování dohasínání fotoluminiscence
(PL) ve zkoumaném vzorku. Díky použití jednotného optického systému získáváme komplexní
p ehled o vlastnostech vzorku, což je d ležité v celé ad odv tví. LK z velké ásti sestavoval m ící
aparaturu, získal experimentální data v práci, která zpracoval, a v rámci své stáže provedl i srovnání
výsledk této nové metody mapování vzork se standardními p ístroji na Univerzit v Bergenu
(Norsko). Lze tedy íci, že práce p edstavuje vznik nové metody charakterizace vzork - od úplných
základ , až po validaci výsledk v i standardním vzork m. Vzhledem k vysoké úrovni práce navrhuji
klasifikovat stupn m "výborn ".
Výsledky práce budou sepsány do lánku v kvalitním asopise (p edb žn Scientific Reports).

1) V práci je rekonstruována mapa dohasínání PL tak že v každém asovém okamžiku po excitaci je
vypo ítána 2D mapa intenzity PL v tomto ase a tyto mapy jsou složeny za sebe v podob 3D
datakrychle s asovým záznamem dohasínání PL. Jedním z možných problematických bod je to, že
výpo etní rekonstrukce bude zkreslovat dobu dohasínání v závislosti na intenzit PL v daném bod .
Je možné z výsledk v práci posoudit, zda se to d je? Existují možnosti, jak toto nebezpe í
minimalizavoat?

2) V práci se dosahuje maximálního rozlišení okolo 4 mikrometr , což je omezeno optickou
zobrazovací soustavou vzorku. Jakého rozlišení je reálné dosáhnout a jaké komplikace to ssebou
p ináší? Je výhodn jší dosáhnout stejného rozlišení pomocí modulace vý ezu ipu DMD s malým
rozlišením nebo modulace celého ipu s objektivem pro vysoké rozlišení?
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