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"VUPS [ÈWǔSFǏOÏ QSÈDF Bc. Lukáš Klein
7FEPVDÓ QSÈDF RNDr. Karel Žídek, Ph.D.
/È[FW QSÈDF Hyperdimenzionální zobrazování jednopixelovou kamerou

" 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 (1)
' 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                    VýbornČ (1)
, 'PSNÈMOÓ OÈMFäJUPTUJ QSÈDF                                        VýbornČ minus (1í)
TUSVLUVSB UFYUV ǲB[FOÓ LBQJUPM QǲFIMFEOPTU JMVTUSBDÓ
- 1ǲÓTUVQ TUVEFOUB L ǲFÝFOÓ TBNPTUBUOPTU BLUJWJUB y               VýbornČ (1)
,PNFOUÈǲF ǏJ QǲJQPNÓOLZ
Práce zpracovává pomČrnČ obsáhlé výsledky ze dvou rĤzných laboratoĜí, kde bylo použito nČkolik
rĤzných metod pro studium testovacích vzorkĤ. PĜes to všechno je práce stále pĜehledná a
srozumitelná. Je nutné ocenit samostatný pĜístup Lukáše Kleina (LK), a mimo samotnou obsáhnou
experimentální práci, také jeho znaþný podíl na samotném plánování experimentĤ, stavbČ
experimentálního uspoĜádání a novČ navržené postupy pro zpracování dat.
Práci, která je celkovČ velmi kvalitní, je možné vytknout nČkolik nedostatkĤ. KonkrétnČ jde o velmi
malé popisky u Ĝady obrázkĤ, které zhoršují þitelnost textu nebo místy vágní popis komprimovaného
snímání v rešeršní þásti práce. Jde však o velmi malé nedostatky v jinak celkovČ velmi kvalitní práci.

y QPLSBǏVKF OB TUSBOǔ 
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$FMLPWÏ [IPEOPDFOÓ
Práce tvoĜí ucelený soubor výsledkĤ, které využívají experimentální uspoĜádání tzv. jednopixelové
kamery a jeho využití pro mČĜení hyperspektrálního obrazu a mapování dohasínání fotoluminiscence
(PL) ve zkoumaném vzorku. Díky použití jednotného optického systému získáváme komplexní
pĜehled o vlastnostech vzorku, což je dĤležité v celé ĜadČ odvČtví. LK z velké þásti sestavoval mČĜící
aparaturu, získal experimentální data v práci, která zpracoval, a v rámci své stáže provedl i srovnání
výsledkĤ této nové metody mapování vzorkĤ se standardními pĜístroji na UniverzitČ v Bergenu
(Norsko). Lze tedy Ĝíci, že práce pĜedstavuje vznik nové metody charakterizace vzorkĤ - od úplných
základĤ, až po validaci výsledkĤ vĤþi standardním vzorkĤm. Vzhledem k vysoké úrovni práce navrhuji
klasifikovat stupnČm "výbornČ".
Výsledky práce budou sepsány do þlánku v kvalitním þasopise (pĜedbČžnČ Scientific Reports).

0UÈ[LZ L PCIBKPCǔ
1) V práci je rekonstruována mapa dohasínání PL tak že v každém þasovém okamžiku po excitaci je
vypoþítána 2D mapa intenzity PL v tomto þase a tyto mapy jsou složeny za sebe v podobČ 3D
datakrychle s þasovým záznamem dohasínání PL. Jedním z možných problematických bodĤ je to, že
výpoþetní rekonstrukce bude zkreslovat dobu dohasínání v závislosti na intenzitČ PL v daném bodČ.
Je možné z výsledkĤ v práci posoudit, zda se to dČje? Existují možnosti, jak toto nebezpeþí
minimalizavoat?
2) V práci se dosahuje maximálního rozlišení okolo 4 mikrometrĤ, což je omezeno optickou
zobrazovací soustavou vzorku. Jakého rozlišení je reálné dosáhnout a jaké komplikace to ssebou
pĜináší? Je výhodnČjší dosáhnout stejného rozlišení pomocí modulace výĜezu þipu DMD s malým
rozlišením nebo modulace celého þipu s objektivem pro vysoké rozlišení?

,POUSPMB QMBHJÈUǾ
.ÓSB TIPEZ QPEMF 45"( 0  WJ[ XXX *445"(
,PNFOUÈǲ W QǲÓQBEǔ TIPEZ OBE  

$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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QPEQJT WFEPVDÓIP QSÈDF
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