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Hodnocení diplomové práce dosahuje následující úrovně:

1. Přístup studenta k řešení úkolu (připravenost, iniciativa, pracovní morálka a samostatnost
studenta). (0 – 30) 

Komentář: při standardní komunikaci studenta s vedoucím 10 bodů, jak umí student používat poznatky z
ostatních předmětů 10 bodů, spolehlivost 5 bodů, snaží se student přicházet se svými návrhy, resp. se snaží řešit
všechny zadané problémy 5 bodů.  
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2. Způsob a úroveň zpracování úkolu. (0 – 30) 

Komentář: zde vedoucí posoudí, jak byl schopen student zpracovat jednotlivé pasáže práce s využitím poznatků a
dovedností z ostatních předmětů (10 bodů), vedoucí posoudí též schopnost prezentace odborného tématu (10
bodů) a též posoudí schopnost vytvořit souvislý text s vyjádřením svého přínosu, zejména u DP se nesmí jednat o
totéž téma, jako u BP! (10 bodů).  
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3. Formální náležitosti a úprava obsahu diplomové práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10 bodů) 

Komentář: v současné době mají studenti k dispozici jak literaturu s popisem jak zpracovat odborný text na PC,
mají znalosti a dovednosti a není tudíž třeba brát ohled na nedostatky z hlediska zpracování na PC, takže se
předpokládá, že práce má obsah tvořen desetinným tříděním, zde lze hodnotit i orientaci v práci včetně odkazů
mezi jednotlivými typy položek v textu včetně číslování rovnic, obrázků, tabulek a grafů (2 bod), práce obsahuje
důležité položky z hlediska typu práce (2 body), v práci by se měla objevovat pouze standardní odborná
terminologie a to zejména v českém jazyce (je třeba hodnotit schopnost vyjadřovat se technickým jazykem – 2
body), grafy jsou tvořeny podle zásad (viz tolerance a vliv statistického zpracování – 1 bod), u grafů a tabulek jsou
patřičné legendy a vše je čitelné (1 bod), jsou dodržena citační pravidla podle ISO690 a ISO690-2 (2 bod).  
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4. Rozsah realizačních prací (SW, HW), aplikovaných vědomostí, publikační a jiné aktivity včetně
ocenění v souvislosti s tématem práce. (0 – 30 bodů) 

Komentář: pokud student byl aktivním tvůrcem části publikace v AJ (je spoluautorem) (4 body), vytvořil model (4
body), vytvořil SW produkt (4 body) a též technickou realizaci (4 body – lze nahradit patentem či užitným vzorem)
a 4 body ještě za komplexní funkčnost a to jak SW, tak i HW výstupu, pak může získat až 20 bodů. Prokazatelná
účast na VV projektu (5 bodů) a prokazatelné umístění v soutěži (5 bodů), pak může být připočteno dalších 10
bodů. Celkem tedy 30 bodů za velmi komplexní a bezchybnou práci včetně dalších aktivit jako je účast na projektu,
aktivní účast na tvorbě publikací, patentů či užitných vzorů.  

19 

5. Celkový počet bodů 60 



Celkové hodnocení úrovně vypracování diplomové práce:

Hodnocení**: A (výborně) B (velmi dobře) C (dobře) D (uspokojivě) E (dostatečně) F (nedostatečně)
Počet bodů: 100 - 90 89 - 80 79 - 70 69 - 60 59 - 50 < 50

 ❏ ❏ ❏ X ❏ ❏
** v případě hodnocení F (nedostatečně) uveďte komentář  

Diplomovou práci hodnotím výše uvedeným klasifikačním stupněm a doporučuji/nedoporučuji k obhajobě.

Komentář

Problém práce Martina Vraného je, že velká část textu (výsledky, diskuze, závěr, finální verze skriptů), byla
psaná až velmi krátce před termínem odevzdání. Z tohoto důvodu má práce mnoho nedostatků, díky kterým
je práce podprůměrná. Navzdory předem domluvenému harmonogramu jsem většinu textu dostal k
dispozici pouze několik hodin před termínem odevzdání. Nebylo tedy možné, abych se jako vedoucí mohl k
práci vyjádřit, upozornit Martina na nedostatky nebo s ním diskutovat úpravy, které by mohly vést ke
zlepšení práce.

Martin během práce pracoval s buněčnými kulturami s pomocí MUDr. Fišerové na Mikrobiologickém
ústavu AV ČR a později na FBMI s pomocí Mgr. Turňové. Vzhledem k náročnosti získávání a uchovávání
nervových buněk měl k dispozici pouze omezené množství vhodných buněčných kultur. Tyto potíže byly
mimo kontrolu studenta. Martin se naučil samostatně pracovat se systémem mikroelektrodových polí a
poradil i s několika technickými komplikacemi, například externím rušením. Martin měření prováděl
odpovědně a zvládnul se na ně připravit.

Při tvorbě skriptů bylo při volbě vhodných konstant čerpáno z odborné literatury. Kvalitu práce by
podstatně zvýšilo, kdyby byly testovány například alternativních metody detekce metody spiků a burstů,
vliv nastavení konstant na výsledné parametrů, testována robustnost programu (například odolnost vůči
šumu), diskutovat vliv filtrace na zkreslení signálu, otestovat jak se liší parametry získané automatickým a
„manuálním“ zpracováním signálu apod.

Části textu, které byly psané s předstihem (tj. úvod, přehled literatury), jsou jasně strukturované a dobře
zpracované. Martin byl schopen vytvořit kompilát z několika vhodně zvolených zdrojů – byť bych doporučil
více se čerpat z aktuálnějších prací. Ostatní text má řadu nedostatků:
Anglická verze abstraktu je gramaticky a stylisticky velmi špatná, internetový překladač by pravděpodobně
odvedl lepší práci. („For purposes of signal processing and it’s assessment random script was written in
Matlab). V seznamu zkratek je u zkratek anglických výrazů uváděn někdy anglický a někdy český význam
zkratky, některé zkratky nejsou použité v textu. Kapitola cíle práce je pouze opakováním zadání.  Popisky
některých obrázků a grafů jsou nedostatečné. Samotné grafy jsou často matoucí, chybí popisky os, nebo
jsou malým písmem, více typů dat je nevhodně uvedeno v jednom grafu. V grafech by také bylo vhodné
vyznačení směrodatné odchylky.  V tabulkách je nevhodně uveden počet platných desetinných míst. Čtenář
by se mohl například domnívat, že doba trvání burstu je známá s přesností na mikrosekundy, což při
vzorkovací frekvenci 20 kHz možné není. Některé hodnoty jsou zjevně nesmyslné, např. inter-bust interval
je o několik (pravděpodobně o 3) řády jiný než je předpokládaná hodnota.  Některá data, která byla
naměřena, v práci chybí. V práci je několik nepřesných, nepravdivých a zaváděcích tvrzení.  Práce obsahuje
mnoho překlepů. Použitá odborná terminologie je nekonzistentní a často volena nevhodně. Přestože jsou v
práci obrázky kultur nervových buněk, není zde diskutována jejich hustota.

Věřím, že pokud by Martin zvládl dodržet domluvený časový harmonogram, výsledky zpracovával průběžně
a na textu pracoval včas, práce by byla hodnotnější.

I přes uvedené výhrady, s přihlédnutím na přístup a provedení praktické části práce, práci doporučuji k
obhajobě a hodnotím ji klasifikačním stupněm D (u dolní hranice klasifikačního stupně).
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