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II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Práce je dle mého názoru náročnějšího charakteru, protože student musí zpracovávat data z více heterogenních zdrojů, 
provádět měření a současně se seznámit s problematikou kvantitativního hodnocení fyzického či psychického stavu.   

 

Splnění zadání nesplněno 
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. 

Musím konstatovat, že dle odevzdaného textu práce nesplňuje zadání.  
  
Splnění bodu 1 zadání není v práci popsané. Není popsána rešerše metod pro hodnocení fyzického či psychického stavu. 
V práci je pouze uveden popis některých senzorů a některých statistických metod bez jakéhokoliv spojení s hodnocením 
fyzického či psychického stavu. 
Bod 2 – návrh algoritmů byl pravděpodobně částečně splněn, ale ono částečné splnění není dostatečně popsané. 
Bod 3 – implementace – byla patrně splněna.  
Bod 4 – měření dat na nejméně 5 subjektech a jejich statistické zhodnocení nebylo splněno, na straně 30 je deklarováno, 
že data byla pořízena na 4 subjektech, tabulky a obrázky bez doprovodného textu nepovažuji za statistické zhodnocení.    

 

Zvolený postup řešení částečně vhodný 
Posuďte, zda student zvolil správný postup nebo metody řešení. 

Správnost postupu řešení lze jen těžko hodnotit, protože postup není dostatečně popsán.  

 

Odborná úroveň F - nedostatečně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a 
dat získaných z praxe. 
Odborná úroveň práce je velmi nízká. V následujících bodech vyjmenuji některé nedostatky, které jsem v textu objevil: 
 
Chybí význam některých symbolů, např. epsilon na straně 17. Popisy některých metod statistické analýzy v kapitole 3.1 
jsou velmi stručné a odbyté. Některé symboly nejsou definované a vizuální stránka matematických textů je také velmi 
špatná. Tyto kapitoly čtenáře nepřesvědčují,  že autor rozumí tomu, co píše.  
 
Kapitola 3.3 s dvěma podkapitolami obsahuje pouze dvě tabulky. 
 
V kapitole 3.1.4 jsou v souvislosti s vysvětlením Poincarého map zmíněny RR intervaly. Tento pojem však není předem ani 
potom definován. Mohu se pouze domnívat, že se jedná o parametr EKG signálu.  
 
Rovnice na str.  34 nepopisuje konvoluci, jak je v textu avizováno.  
Popis statistické analýzy dat v kapitole 5.2 působí jako špatný vtip. 
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Velmi důležité kapitoly 6.1-6.5 neobsahují texty, pouze tabulky a obrázky, jejichž význam není většinou pochopitelný ani 
rozluštitelný.  
 
Není jasné, co je v tabulce 1 na straně 38.  
 
V obr. na straně 39 je jako jednotka srdeční frekvence uvedena milisekunda, což není možné.  
 
Kapitola 7 - Diskuze celkem reprezentuje kvalitu celé práce a působí jako nemístný žert. 
 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce F - nedostatečně 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Některé obrázky nejsou vůbec odkazované v textu. Většina obrázků je velmi nekvalitní. 
Hned v kapitole úvod na straně 13 jsem napočetl pět překlepů. Překlepy a gramatické chyby se táhnou celou prací.  
Například nazvat kapitolu s názvem Závěr kapitoly není úplně vhodné.  
Chybí zarovnání textu. 
 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací E - dostatečně 
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. 
Seznam citací je velmi nekvalitní. Často chybí autoři. Citace jsou často nesprávně vloženy na začátek věty.  

 

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. 
 
Jako oponent posuzuji pouze odevzdanou práci. Je možné, že student pouze odbyl text. Působí to na mě, jako kdyby text 
byl napsán během jednoho dne.  Skutečnou kvalitu vykonané práce včetně implementací a provedených měření by měl 
posoudit vedoucí.  

 
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. 
 

Dle mně odevzdaného materiálu práci bohužel nemůžu hodnotit jako dostatečnou. Práce nepopisuje splnění 
některých bodů zadání, obsahuje velké množství chyb a překlepů a nedosahuje minimální úrovně, kterou by 
diplomové práce na ČVUT měly mít.   

 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  F - nedostatečně. 
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