
__ zaškrtněte odpovídající odpověď 
* v případě nedostatku místa použijte zadní stranu formuláře 
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1) Náročnost zadání: 5) Odborná úroveň: 
__ velmi vysoká 
_X vysoká 

__ průměrná 
__ podprůměrná 

_X výborná 
__ velmi dobrá 
__ dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

2) Zvolené metody a postupy při řešení práce: 6) Jazyková a textová úroveň: 
__ výborné 
_X velmi dobré 
__ dobré 

__ uspokojivé 
__ dostatečné 
__ nedostatečné 

__ výborná 
_X velmi dobrá 
__ dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

3) Správnost názvosloví: 7) Grafická úprava:  

__ výborná 
_X velmi dobrá 
__ dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

__ výborná 
_X velmi dobrá 
__ dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

4) Správnost předložených výsledků: 8) Student splnil zadání: 
_X výborná 
__ velmi dobrá 
__ dobrá 

__ uspokojivá 
__ dostatečná 
__ nedostatečná 

_X úplně 
__ částečně 
__ nesplnil 

9) Dosažené výsledky, vlastní přínos a praktická využitelnost práce*: 

Vlastní přínos práce představují implementované klasifikační metody pro hodnocení dlouhodobých EEG 
záznamů a poté jejich porovnání nad reálnými EEG daty. Klasifikátory byly úspěšně implementovány a bylo 
provedeno jejich hodnocení/porovnání s ohledem na jejich přesnost, senzitivitu, specificitu a čas výpočtu. Z 
tohoto hlediska lze konstatovat, že existují předpoklady pro praktickou využitelnost této práce.  

10) Připomínky k práci*: 

Vytknout lze jen několik drobných překlepů, z odborného i formálního hlediska nemám k práci významné 
připomínky.   

11) Otázky ke studentovi vztahující se k práci (budou zodpovězeny při obhajobě)*: 

a) Je množství 5 záznamů dostatečné pro stanovení dostatečně validních výsledků? Z čeho jste při stanovení 
počtu použitých záznamů vycházel?  

Klasifikace diplomové práce: 

 __ X A - výborně (1,0)   __ C - dobře (2,0) __ E - dostatečně (3,0) 

 __ B - velmi dobře (1,5)     __ D - uspokojivě (2,5)      __ F - nedostatečně (4,0) 
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