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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Analýza rozdílů EEG signálu nadaných a průměrně nadaných adolescentů 
Jméno autora: Petr Bukovský 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra kybernetiky 
Oponent práce: Mgr. Tomáš Sieger, Ph.D. 
Pracoviště oponenta práce: Katedra kybernetiky 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Téma a požadovaný rozsah práce jsou poměrně široké, avšak protože se drží v  kontextu standardních a dobře popsaných 

technik, nemusej í být zvlášť náročné.  
 
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 práce bylo splněno s  výjimkou toho, že studentovi byla poskytnuta již naměřená data, on sám se nemusel účastnit 
sběru dat. To ovšem v žádném případě není jeho chybou a kvalitu celé práce to nikterak nesnižuje. 
 
Zvolený postup řešení správný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Postup je víceméně vhodný. Místy by bylo vhodné zdůvodnit učiněná rozhodnutí (např. použití frekvenčních  a statistických 
příznaků zvlášť, nikoli  dohromady). 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Student prokázal, že do značné míry pronikl do celé šíře studované problematiky a je schopen o ní písemně pojednat. 
Dosažené výsledky jsou zajímavé a v souladu se současnými poznatky. Text však místy nutí k otázkám, na které neodpovídá 

(viz dále). Nedostatkem je rovněž fakt, že dosažené výsledky nelze reprodukovat – ne všechny použité metody jsou 
dostatečně popsány (jaký byl počet neuronů ve skryté vrs tvě vícevrstvé neuronové sítě?, jaká klasifikační metoda byla 
použita při výběru příznaků?) a zcela chybí data a software nutný k reprodukci výsledků. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku . 
Po formální stránce je práce poměrně zdařilá. Text čítající více než 53 stran neobsahuje překlepy ani zásadní chyby bránící 
srozumitelnosti. Faktické chyby jsou velmi řídké (např. str. 25: „Temenní lalok je oddělen od centrálního laloku centrální 
brázdou.“ – správně má být uvedeno „čelního“, str. 29: rozhodovací stromy lze použít i  na data číselná!).  
Vytknout lze nedůsledné odkazy na obrázky a tabulky, které se sice objevují blízko místa, kam patří, ale často chybí explicitní 

odkazy na ně (např. Tab. 8.1, Tab. 9.1, Tab. 9.2).  
Nešťastné je v jinak pěkném českém textu použití anglických názvů kapitol „Hold-out“, „Leave-one-out“ nebo dokonce 
odpudivé nečeské slovo „Krosvalidace“.  

Obrázky a vizualizace jsou naproti tomu velmi pěkné, i  když někdy nepřesné (Obr. 7.1 a 7.2 nepopisují celý  proces křížové 
validace, ale jen její jeden krok). V obrázku B.3 chybí legenda vysvětlující barevné kódování (odpovídá červená barva 
nadaným, nebo nenadaným subjektům?). Také je škoda, že v  textu chybí odkazy do zdařilé obrazové přílohy, které by pěkně 
i lustrovaly metodickou část práce.  

U některých tabulek chybí popis toho, co tabulka obsahuje – např. v Tab 9.3 (obsahuje patrně přesnosti klasifikace?). 
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Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
V textu chybí odkazy na některé reference uvedené v seznamu literatury – chybí citace tří ze čtyř pramenů doporučených 
v zadání (25, 26, 28 - které možná autor považoval za příl iš obecné), ale dokonce i  některé prameny vybrané samotným 

autorem (např. 19, 20). Reference 21 (rozhovory s  MUDr. Reznerem) není naproti tomu pro čtenáře příl iš užitečná. Celkově 
však student prokázal, že s  l iteraturou pracovat umí a dokáže se vymezit vůči výsledkům v  ní uvedené (např. v článku 16). 
 

Další komentáře a hodnocení 
Vyjádřete se k úrovni dosažených hlavních výsledků závěrečné práce, např. k úrovni teoretických výsledků, nebo k úrovni a 
funkčnosti technického nebo programového vytvořeného řešení, publikačním výstupům, experimentální zručnosti apod.  
Celkový dojem z práce  je poměrně dobrý, práce je poměrně poctivě odvedena. Zásadní otázkou je vyřazení některých 
subjektů ze studie (viz níže) a důsledky z ní plynoucí.  

 
 

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. 
 
Práce je poměrně zdařilá.   
 
Za největší problémy považuji kromě formálních nedostatků (chybějící odkazy na některé obrázky a  tabulky, 
nedostatečný popis některých tabulek) nedostatečnou reprodukovatelnost dosažených výsledků: Proč není 
v textu zmíněno, kolik neuronů obsahovala neuronová síť ve skryté vrstvě a s jakými parametry byla učena? Jaká 
klasifikační metoda byla použita při výběru příznaků? Proč neobsahuje přiložené CD data a software nutný 
k reprodukci výsledků? 
Dále se lze ptát, proč student používal frekvenční a statistické příznaky vypočtené ze signálů EEG odděleně, nikdy 
dohromady? Očekával, že by spojení příznaků nezvýšilo přesnost klasifikace?  
Co plyne z tabulky 9.3 srovnávající výsledky klasifikace nad vybranými a všemi příznaky?  
 
Byly pro klasifikaci použity všechny segmenty, nebo jen ty, při nichž subjekt správně odlišil otočený/zrcadelný 
objekt? Co z toho plyne pro výsledky? 
 
Samostatným problémem se zdá být fakt, že některé subjekty byly ze studie vyřazeny na základě tzv. „špatné 
klasifikace“. Z tabulky 9.4 plyne, že úspěšnost klasifikace byla v  případě některých subjektů pouhých několik 
procent. To je samo o sobě s podivem – vyjadřují-li tato procenta podíl správně klasifikovaných subjektů, lze 
čekat, že nejhorší možná (náhodná) klasifikace povede k  úspěšnosti 50%. Úspěšnost výrazně nižší vlastně  
znamená, že klasifikátor dokáže třídy dobře rozlišit, jen je špatně pojmenuje. Subjekty „zanet“ a „tadeas“ si tedy 
vyžadují hlubší rozbor toho, proč na nich klasifikátor dosahuje takto podezřelých výsledků: nemůže se jednat o 
chybu v datech, kde byla omylem zaměněna příslušnost ke třídě? Pokud ne, neznamená to, že nervová aktivita 
některých adolescentů je opačného charakteru ve srovnání se zbytkem sledované skupiny? Jaký vliv by v  takovém 
případě mělo vyřazení takových subjektů ze studie?  
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm   B - velmi dobře. 

 
Datum: 8.6.2015     Podpis: 


