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Jnléno student*: Kateřina Rydlová

Názer brakalářskó prá*e: Syneuro - meďicínskú ryětná vuzba

}}clsudek:
l]akalárska práca Kateřiny R,vdlovej Syneuro sa dotýka aktuáinei tóm,v neurofccdbacku.
konkrcitrre.}šie rtesignovétr:u rrávrhu headsetu na cvičenie. v prvom rade chcem poznamenat'.
že sa lni r,t:l'mi páči r,ýber témy a samotný fakt. že študentka priernl,slovéIro designu rtrá

záqierrr navrhor,;it' nl*dicinske z-ariadenia. v čonr vidínr vy,raznú pridarú lrodntltu, 'l'akticž h.v

sonr chcel v irvode vyzdvihnúť lbkt" že pred samotnýnr návrhom svoic nápad;- konz.ultcrr,ala s

oclbcrrníkmi - s neurclť:gonr a s vedconr venujúconr sa EE§- čim zr,ýšil* reálnost'práce a týnr
pád*nr práca nertrusi skončit" ako ms}del v zásuvke. ale je možná jej prianra reaiizácia.

Prá{ra.i* logick;* členená do troch odsekov - ťtr.aha a ana[1,,tická čast'. rcšerš a sl,ntóza.
1' pn,ej časti baka,Iárskej práce Kateřina kontempluie nad róznl,nri nrožnosťanri čclnru sa
venclv&t a aktr na.ilepšie a jej najbližšie riešenie si vyberie neurrrfuedback. Za ciel'or,ú skupinu
užívatel*v je,! pristroja si t,.vberie v posledrrej dobe prepierarró poruchy pozon"rcrsti. ktoró sa
vysky,tujr} h}avne u etetí - ADHD a ADD. Od začiatku úvah sa snaží do procestl zapcrjit'okrcnr
sanrotného srrb_iektu aj jeho okolie {napríklad rodičov}, čtr sa l.šeobecnr pri p*ruchác}r
pazorurosti por,ažuje za dólcžité" Za nrcchaniznrus f-eedbacku si zl.,olila augnrcntcd realit.v
(ARi. č* ie poctlb nrňa dobrá r,ol'ba. lepšia ako čistá r,irtuálna realita t_vpu Oculus Riíi alebo
l,{'l"C Vive. ]-aktiež plánuie pauziť hudobný, alebo zvukový íeedback. čtr považujen,l za skvclý
prostriedrrk. ako do trénirrgr"l zap*jiť vonkajšieho p§zorCIvatel'a. napríkl:icl r.t:diča. Z technickej
strárrk3, oceňuienr počet clektród, ktory sa ustálil na t 1, pretože v inýclr konrerčných
nertroliedlrack rnriadcniach je elektród pováčšine mene.i. ale práve t,,všší počet elektrťlil
urrrožňujc ai zrrznanrenár,atrie clát počas tréningcrv a nás}edne iclr arralýzu neurolrigeinr pri
pr*videlnýcřr kcntroláclr. 'l"u musínr pozrramcnat'. že bežná EHG čapica v 10-20 §ystemt: má
elektrťrct l,iac- ale prár,e vliber elektród (párclvé hlavne v spánkavej a čelnej ohlasti) je velmi
roxunrnÝ" prettržs najčaste,išie sa akcl koreláty sústredenia uvádraiú skalpové signál3, z čelnéhtl
a spánkor,,ihtr l*Icku. "['aktiež umiestnenic 3 rrepárových elektrťld na centrálrru líniu lrlavy
unrožň*je kvalitné n*stavenie rei'erencie pri relbrerrl:n$nt zapcjení {čo bÝla typické pri
neurofuedlracku}. a za predpokladu kvalitných e}ektród a dtlbrého ztrsilňeivača si vicm
pr*dstaviť naozaj sclidny EEG signál. ]-ento lakt je dól*žitý či už z hl'adiska saniotrrého
tcecthacku- alelx} násl*drrej korrtroly, zazn&menanýclr dát u neurológa.

Samatrc r,ý,tvarrró a technické whotovenie mne osobne pride tyhovqiúcc. 7.ts

subiektír,nelttl pohl'aclu sa rni páči asymetrickost" zariadenia, oprr,rti bcžnlip1 lekárskyrn
zariadenianr sa mi zdá menej "t'ažiyó" a viem si predstaviť. že pr* detských pacientov burie aj
prÍ.jelnrn* n& r:osenie. §anrotný lreadset je z ohybného plastového n"rateriálu a páči sa rni
riešer:ric jectnei vel'k*sti a jemné odchýlky., naprieč populácitru sů tl,riešené práve oh3,brrost'ou
rrr*teriálu. Vcrl'ba laknrer všetko ol,,ládat'cez mobilnú aplikáciu mi príde adekvátna. pác"i sa rni
pritrcip čo n;tjrrrcnej ovládacích a celkcrvo ptrhyblivý,ch prvkcrr. na headscte. Tcnto takt pridár,a
ai na odolrr*§Éi. (\o j* pri nrerlicinsk,vch zariadeniach, ktcrró sú z pr*virlia nriklaclnd 6g 1,ýrohu
vžety, r,cl'kd plus" Rozhcldrrutic" pridat' výpočetnú jednotku prienrcr rra headset, je vlastne
logické. ale huele rráročnó ju tam zapraco\ei' - či už kr,ůii }rmatnosti" alebc:
clektrtrmaenetickdmu šurnu. ktory nróže cvplyr,ňcrvať kvalitu sig*rilu z elektrtiei. "l'alttiež hi.rde

otázna vel'k*sť batérie. ktorá b5, mala utialtnut' rrár*k"v elcktród. vrlipačetrrei jcclntltl:.i,"



l ťeproduktorov & hlavne teda premietanie v rámci AR, ale ak by bola mtržnosť headset vždy po

.iednom tréningu nabiť" tak vlastne by to nemusel byť až tak velký problém.
Va lŤnále by sonr chcel tryzdvihnúť chut' Kateřiny pustiť sa do takto nárcčného

projektu. je.i energiu pri rešeršnej práci a chuť dotiahnuť projekt d* konca. T'aktiež oceňujen"r
jej nadšenie" avšak triezrno si uvedomuje limity neurofbedbacku. ktoreho účinnost'cloteraz nie
je sttrpercentne vedecky dokázgná predsa ten pripad od pripadu vie nao;nj enrienriť
symptómy poruch pozomosti. Prcjek§, ako je tento, sú p*dl'a mójh* *iizoru patrebné a je
osr.iežujúce, že nápad vzniká z opačnej strany - z tej designérskej - ako je nykam pri
medicínskych zariadeniach. Vedm, že ak bude mať chuť pokračcvať. tak sa najde dost'l'tidí z
iný,ch crborov. ktod jej s §m pomóžr.l až k úspešnej rea}iácii funkč*ého pr*totypu. Prácu
hodnotím ako l}bornú a navrhujem anitmku A.
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