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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 
 

     Předložená práce se zabývá řešením diskrétních inverzních problémů vznikajících v single 
particle analýze (SPA) z oblasti metod zpracování obrazové informace pro aplikace v elektronové 
a kryo-elektronové (cryoEM) mikroskopii. Nejprve je popsán spojitý model rekonstrukce 3D 

obrazu z projekcí, jeho diskretizace a zformulován zjednodušený diskrétní model reprezentující 
tzv. lineární inverzní problém zatížený chybami (šumem). Jsou analyzovány jeho vlastnosti. Po 
shrnutí základních konceptů řešení inverzních úloh na základě literatury, je hlavní část práce 
věnována návrhu efektivní a komplexní metodologie pro řešení zadané úlohy z SPA. Popsaná 
metoda je založena na hybridní (inner-outer) variantě iterační krylovovské metody LSQR 
s Tichonovskou vnitřní regularizací. Návrh zahrnuje i volbu zastavovacího kritéria a metody pro 
selekci regularizačního parametru. Kompletní řešič byl autorkou implementován pro základní 
testování v prostředí Matlab a finálně pro reálné výpočty v C++. Efektivita navrženého řešení je 
doložena experimenty na několika sadách realistických modelových dat velké dimenze s velmi 

vysokou hladinou šumu (dodaných firemním partnerem). Data odpovídají skutečnému 

(komplikovanému a v praxi pouze odhadovanému) rozložení snímacích úhlů v cryoEM, citlivost 

řešení na toto rozložení je taktéž zkoumána. Ukazuje se, že navržený přístup má řadu výhod oproti 
standardním řešičům používaným v dané oblasti, což otevírá možnosti k dalšímu výzkumu.  
      Práce je obsáhlá. Je pečlivě zpracována a obsahuje řadu odkazů do relevantní literatury. 
Zejména oceňuji netriviální experimentální část, která vyžadovala kromě implementace i práci 
s objemnými daty. Studentka projevila při zpracování tématu vysokou míru samostatnosti.    
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