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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 
Vedoucí práce: Mgr.Karla Štěpánová 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra kybernetiky, FEL ČVUT 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Cílem bakalářské práce bylo analyzovat rozdíly v EEG signálu mezi nadanými a průměrně nadanými adolescenty. Vypracování 
vyžadovalo, aby se student seznámil jak s celým měřením EEG signálu, tak i s jeho zpracováním od detekce artefaktů a 
extrakci příznaků až po klasifikaci a selekci příznaků. Zároveň bylo potřeba interpetovat dosažené výsledky vzhledem 
k současnému stavu znalostí. 

 

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 bakalářské práce bylo zcela slněno. Naopak bylo díky pečlivému zpraocování zadání dosaženo výsledků, které Petr 
Bukovský dobře interpretoval oproti předchozímu měření fMRI, a které jsou dobrým základem pro časopiseckou publikaci. 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce A - výborně 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny,  jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce.  
Student v průběhu vypracovávání práce pravidelně konzultoval, práci řešil samostatně a sám přicházel s náměty na možná 
vylepšení. Prováděl samostatně interpretaci výsledků a v závislosti na svých zjištěních byl schopný modifikovat předem 
navržený postup.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Bakalářská práce Petra Bukovského je na velmi dobré odborné úrovni, využívá široké spektrum metod strojového učení a 
obsahuje přiměřené množství citací. V práci je porovnáno několik klasfikačních i selekčních metod. Práce obsahuje velké 
množství relevantních grafů a tabulek. Dosažené výsledky jsou dobře vizualizovány a interpretovány ve vztahu k citované 
literatuře.  

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce A - výborně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Bakalářská práce je na velmi dobré jazykové úrovni a neobsahuje větší typografické chyby. Grafy jsou dobře čitelné 
(výjimkou je obr. 7.4).  Práce je přehledně členěna, rozdělena do 10 hlavních kapitol a má na bakalářskou práci spíše 
nadprůměrný rozsah (53 stran bez příloh). 

 

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 citačním i 
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zvyklostmi a normami. 
Předložená práce obsahuje 28 citací na odbornou literaturu. Ve většině případů se jedná o časopisecké či knižní zahraniční 
publikace. Většinu z těchto zdrojů si vyhledal student zcela samostatně. Zdroje jsou voleny dobře, citovány dle příslušné 
normy a v samotném textu práce správně citovány.  
 

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 zručnost i apod. 
V předložené práci bylo dosaženo velmi zajímavých výsledků, kdy bylo zjištěno, že rozdíly mezi nadanými a průměrně 
nadanými adolescenty lze v průběhu řešení úlohy mentální rotace pozorovat převážně na elektrodách Fz a Cz. Zapojení 
frontálního laloku společně s v yšší aktivitou v levé hemisféře u mentálně nadaných jedinců se shoduje s  fMRI studií, kterou 
provedl již dříve M.W.O’Boyle. Student tato zjištění interpretoval jako možné zvýšené zapojení asociačních center 
nacházejících se ve frontální oblasti v průběhu řešení úlohy, což může při řešení úloh logického charakteru pomoci 
k dosažení lepších výsledků. 

 
 

 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Předložená práce má nadpůrměrný rozsah a obsahuje velké množstvích relevantních grafů, tabulek i citací. Petr 

Bukovský pracoval při vypracovávání práce samostatně a v rámci práce využil široké spektrum metod strojového 
učení, které si samostatně nastudoval a pro mnohé části zpracování napsal samostatný kód. Celý proces 

zpracování prováděl velmi pečlivě, díky čemuž bylo dosaženo v práci zajímavých výsledků, které Petr Bukovský 
dokázal interpretovat ve vztahu k předchozím výzkumům i neurovědným poznatkům. Dosažené výsledky jsou 
dobrým základem pro časopiseckou publikaci. 

 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  A - výborně. 
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