POSUDEK OPONENTA
ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE
Název práce:
Jméno autora:
Typ práce:
Fakulta/ústav:
Katedra/ústav:
Oponent práce:
Pracoviště oponenta práce:

Deep Learning for Pattern Recognition of Brain Image Data
Nikita Tishin
bakalářská
Fakulta elektrotechnická (FEL)
Dep of Cyb
Daniel Novak
Dep of Cyb

II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ
Zadání

průměrně náročné

Splnění zadání

splněno s menšími výhradami

Zvolený postup řešení

částečně vhodný

Odborná úroveň

B - velmi dobře

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce

A - výborně

Výběr zdrojů, korektnost citací

A - výborně

Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce.
Student had to understand basic methods of machine learning (ML) and artificial neural networks (ANN) theory. No
advanced techniques were discussed.

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.
All tasks were accomplished. However, I am missing more deep discussion of results and comparison with more traditional
ML techniques.

Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení.
I am missing comparison of achieved results with for example classical ANN or even simple approaches as Bayes (naive)
classification.

Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a
dat získaných z praxe.
The text is accompanied with numerous equations and result section with sufficient well-documented figures.

Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku.
The methods are described nicely with good scientific English.

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.
Satisfactory.

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.
I have following remarks:
- I am missing more detail discussions of archived results, specifically in sections 5.2.3 and 5.3
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-

Why student used deep ANN instead of traditional ANN?
Student classified mental diseases but more precise description of data set is missing (schizophrenia, bipolar
disorder)?
How big is clinical impact of results achieved?
Why student did use data from 7 patients only? I am sure that NUDZ has much bigger database.
Description of future work is missing.

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.
See my comments above.
Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm B - velmi dobře.

Datum: 6.6.2018
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