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POSUDEK VEDOUCÍHO  

ZÁVĚREČNÉ PRÁCE 

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Mobilní aplikace pro automatickou detekci epileptiformních výbojů v 
intraoperační kortikografii 

Jméno autora: Svobodová Lenka 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra počítačů 
Vedoucí práce: Ing. Petr Ježdík, PhD. 
Pracoviště vedoucího práce: Katedra teorie obvodů 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání je na první pohled jednoduché, nicméně důraz je kladen na robustnost, stabilitu a jednoduchou 
ovladatelnost. Zásadním předpokladem úspěšného splnění je dobré testovaní a ošetření výjimek 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

Práce splňuje všechny body zadání, výhrady mám ke zpracování nastavitelné barevné škály výsledků statistik u prostorové 
vizualizace. Možnost nastavení vlastní barevné škály sice existuje, ale pro použití v praxi je velmi nemotorná a časově 
náročná 
 

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. 
Studentka byla během řešení práce aktivní, dodržovala dohodnuté termíny, průběžně konzultovala a chodila dostatečně 
připravena 

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Přístup studentky z odborného hlediska byl velmi otevřený, oceňuji fakt, že v případě neznalosti části tématu samostatně 
vyhledávala dostupné informace a teprve poté kladla otázky. Studentka se zúčastnila jedné z operací s intraoperační 
kortikografií pro získání cenných zkušeností a časového rámce operace pro  ladění efektivity uživatelského rozhraní aplikace 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce B - velmi dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Vložte komentář. 

 

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. 
Přístup studentky z odborného hlediska byl velmi otevřený, oceňuji fakt, že v případě neznalosti části tématu samostatně 
vyhledávala dostupné informace a teprve poté kladla otázky. Citované prameny jsou řádně odlišeny od vlastních výsledků a 
úvah. Nedošlo k porušení citační etiky, bibliografické citace jsou v souladu s citačními zvyklostmi a normami 
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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. 
Vložte komentář (nepovinné hodnocení). 

 
 
 

III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Shrňte aspekty závěrečné práce, které nejvíce ovlivnily Vaše celkové hodnocení.  
 
Výsledná aplikace je v souladu se zadáním použitelná pro praxi. Během mého vlastního testování odevzdaného 
prototypu jsem nalezl jen pár drobností v robustnosti ovládání, které ovlivňují celkový dojem. Aplikace je jinak 
stabilní a srovnatelná s komerčně dostupnými produkty běžně používanými na operačních sálech v oblasti 
intrtaoperační kortikografie.  

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  B - velmi dobře. 
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