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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Detekce a charakterizace ustálených zrakových evokovaných potenciálů pro 
výzkum vědomí 

Jméno autora: Lucián Čadan 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Teorie obvodů 
Oponent práce: Ing. Eduard Bakštein, PhD. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra kybernetiky FEL 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání vyžadovalo nastudování i vlastní implementaci netriviálních metod dekompozice signálů, a jejich vyhodnocení na 
experimentu se složitým designem. 
 

Splnění zadání splněno 
Posuďte, zda předložená závěrečná práce splňuje zadání. V komentáři případně uveďte body zadání, které nebyly zcela 
splněny, nebo zda je práce oproti zadání rozšířena. Nebylo-li zadání zcela splněno, pokuste se posoudit závažnost, dopady a 
případně i příčiny jednotlivých nedostatků. 

Zadání bylo splněno bez výhrad. 
 

Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Studentem zvolený postup řešení předloženého problému považuji za adekvátní a správný. 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Student  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je přehledně strukturována a srozumitelně napsána s občasnými gramatickými chybami, typografická úroveň práce je 
standardní. Drobné výhrady mám k používání předem nedefinovaných zkratek (je třeba často využívat seznam zkratek, který 
však tyto obsahuje) a k občasným nekonzistencím v typografii matematických zápisů, např. rozměry matic (J x J na str. 21 vs. 
n x n  na str. 22), které činí matematické zápisy použitých metod obtížněji čitelnými.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací A - výborně 
Vyjádřete se k aktivitě studenta při získávání a využívání studijních materiálů k řešení závěrečné práce. Charakterizujte výběr 
pramenů. Posuďte, zda student využil všechny relevantní zdroje. Ověřte, zda jsou všechny převzaté prvky řádně odlišeny od 
vlastních výsledků a úvah, zda nedošlo k porušení citační etiky a zda jsou bibliografické citace úplné a v souladu s citačními 
zvyklostmi a normami. 
Student provedl kvalitní rešerši a nastudoval velké množství primární literatury, se kterou pracuje správně a přehledně. 
Řádně cituje převzaté materiály a korektně uvádí, které části úlohy (např. design experimentu a sběr dat) byly prací dalších 
členů týmu. 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
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funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod. 
Student prokázal schopnost samostatného řešení složitého problému, provedl kvalitní rešerši, nastudoval a implementoval 
pokročilé a aktuální metody předzpracování EEG signálů a vše přehledně reportoval.  

 
 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ, OTÁZKY K OBHAJOBĚ, NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení. Uveďte případné otázky, které by 
měl student zodpovědět při obhajobě závěrečné práce před komisí. 
 

Student zpracoval náročné téma, pro které nastudoval velké množství primární literatury a implementoval 
netriviální metody analýzy mnoharozměrných signálů (256-kanálové EEG) během komplexního experimentu. I 
přes výše uvedené drobné výhrady považuji odvedenou práci i výsledný report za velmi kvalitní.  

 

Otázky k obhajobě: 

1. Pro každou ze zkoumaných metod (JD a RESS) jste nejprve vypočítal dvě samostatné kovarianční matice 
pro oba stimuly na rozdílných frekvencích, které jste následně sloučil zprůměrováním. Pro vyhodnocení 
přesnosti jste však výsledný agregovaný signál opět dekomponoval pásmovou propustí. Má tento postup 
nějakou výhodu oproti využití dvou samostatných výstupních signálů, vypočtených přímo dílčími 
kovariančními maticemi pro jednotlivé stimuly? 

2. Pro zaznamenání správné detekce jste požadoval kladnou/zápornou hodnotu rozdílového signálu r po 
80% času v 700ms okně okolo tlačítkem reportované odpovědi – zkoumal jste, jak mohla tato volba 
ovlivnit výsledky vyhodnocení?  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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