
 České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Katedra biomedicínské techniky, nám. Sítná 3105, 272 01 Kladno

tel.: +420 224 359 901, www.fbmi.cvut.cz
e-mail: nikola.lukacova@fbmi.cvut.cz

Studijní program „Biomedicínská a klinická technika“
studijní obor „Biomedicínský technik“

OPONENTSKÝ POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE
studenta:   Martin Eberl 
s názvem: Hodnocení pohybu hlavy drobných živočichů pro studium nervového systému

Hodnocení bakalářské práce dosahuje následující úrovně:

 Kritéria hodnocení bakalářské práce P o č e t
bodů 

1. Splnění cíle a vhodnost struktury obsahu bakalářské práce z hlediska zadaného tématu
(splnění zadání). (0 – 30)* 
Každá část či věta ze zadání musí mít jasný odraz ve zpracované práci. Excelentně splněné zadání může být
ohodnoceno maximálním počtem bodů. V poměru rozsahu části v zadání, která není zcela vhodně či úplně
zpracována, se hodnocení odpovídajícím způsobem snižuje.  

30 

2. Teoretická úroveň a využití dostupné literatury v bakalářské práci. (0 – 30) 
Oponent posuzuje relevantnost teoretické části k zadání, rozsah rešerší a systematické uspořádání zjištěných
poznatků. Pokud převažuje doslovné převzetí textů, snižuje oponent hodnocení až o 15 bodů (přirozeně za
předpokladu dodržení autorských práv). Důvodem pro snížení celkového hodnocení je dále nedostatečný
výběr teoretických poznatků, literatury a zdrojů.  

26 

3. Rozsah realizačních prací (SW, HW), aplikovaných vědomostí a znalostí, úroveň
metodologického zpracování a závěrů práce. (0 – 30) 
Maximální počet bodů lze udělit práci, která je vhodná k publikování. Tento aspekt se posuzuje zejména z
hlediska významu pro obohacení teoretických poznatků a má praktický význam. Obzvláště pozitivně je
hodnoceno vytvoření modelu, SW produktu a též technická realizace. Za drobné metodologické nedostatky se
hodnocení snižuje až o 5 bodů. Nekonzistentnost zpracování s teoretickými východisky a nejasný či ne zcela
odborný metodologický přístup vede ke snížení minimálně o 15 bodů. Další snížení hodnocení lze udělit za
nedostatečnou diskusi k závěrům. Celkem 30 bodů za velmi komplexní a bezchybnou práci včetně dalších
aktivit jako je účast na vědecko-výzkumném projektu či grantu, aktivní účast na tvorbě publikací, patentů či
užitných vzorů.  

28 

4. Formální náležitosti a úprava bakalářské práce (úroveň psaní, označení struktury textu,
grafy, tabulky, citace v textu, seznam použité literatury apod.). (0 – 10) 
Oponent hodnotí formální náležitosti z pohledu dodržení pravidel o psaní, atributů závěrečných prací, tj.
formátování textu, struktury práce, seznamu použité literatury, vybavenosti bakalářské práce grafy a
tabulkami, způsobu citování. Za nedodržení jednotlivých pravidel snižuje maximální hodnocení o 2 body za
každý nerespektovaný atribut. Rovněž za výskyt gramatických chyb, překlepů a nevhodné stylistiky a
terminologie se snižuje hodnocení o 2–4 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 – 2 body), u grafů a tabulek
jsou patřičné legendy a vše je čitelné (2 body), jsou dodržena citační pravidla podle ISO690 a ISO690-2 (2
bod).  

4 

5. Celkový počet bodů 88 



Návrh otázek k obhajobě

1. Proč jste pro filtraci signálu zvolil Butterworthův filtr?

2. Jak jste určoval úhel sklonu konfidenční elipsy?

3. 

Celkové hodnocení úrovně vypracování bakalářské 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  

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

Komentář

Předložená bakalářská práce se zabývá hodnocením pohybů hlavy drobných živočichů. V úvodní kapitole
student v souladu se zadáním definuje cíle své práce a přináší přehled současného stavu řešené
problematiky. V druhé kapitole, zabývající se návrhem metod hodnocení pohybu, představuje baterii
parametrů popisujících pohyb živočicha umístěného v boxu na speciální stabilometrické plošině. Student
zde v přehledné tabulce přináší popis zvolených ukazatelů, jejich označení a původ – zdali se jedná o vlastní
návrh, doporučení z Neurologické kliniky FN Motol nebo o parametr převzatý z odborné literatury.

Vlastní práce začíná ve třetí kapitole nazvané Aplikace metod pro hodnocení pohybu živočichů. Student zde
v prostředí programovacího jazyku Matlab implementoval metody pro výpočet zvolených parametrů a nad
rámec zadání k nim vytvořil grafické uživatelské rozhraní. Další kapitola se pak věnuje popisu protokolu
experimentálního měření a přináší soupis faktorů ovlivňujících přesnost měření. Autentičnost kapitoly
podtrhují autorovy vlastní postřehy, například že nelze vyšetřit kompenzační pohyby hlavy blatnice skvrnité,
protože se v rámci svého vrozeného chování v měřicím boxu zahrabala.

Kapitola pátá přináší vyhodnocení výsledků experimentálního měření. Student provedl statistické
zhodnocení naměřených dat, počítal Spearmanův korelační koeficient a bez zmínky o použití testu
normality dat přistoupil k aplikaci neparametrické Kruskal-Wallisovy varianty analýzy variance. Dále zde
byl v prostředí programu Mesquite, citace: „…zpracován fylogenetický strom vynesením rekonstrukce
ancestrálního stavu znaku (metodou maximální parsimonie) vyšetřovaných parametrů“ (s. 55). V závěru
této kapitoly jsou shrnuty zjištěné výsledky, například že evolučně modernější druhy žab ze skupiny
Ranoidea mají redukovanou schopnost kompenzovat naklápění na plošině.

Práce je zakončena pěti stranami diskuze, kde student upozorňuje na slabé stránky metodiky experimentu
a předchozích kroků řetězce zpracování naměřených dat. V samotném závěru je pak zhodnoceno naplnění
cílů práce a jsou zde rozvedeny perspektivy dalšího řešení.

Shrnutí: Po obsahové stránce působí práce uceleným dojmem. Její velkou slabinou je však použití
jazykového aparátu. Text je tvořen hutnými a těžko čitelnými větnými konstrukcemi, které snad místy
mohou připomínat humanistické periody z doby husitů. Práce obsahuje mnoho překlepů a chyb v
interpunkci. Rovněž se zde vyskytují nepřesnosti v oblasti technických termínů (např.: „…byl zvolen
Butterworthův filtr na 4 Hz,…“, s. 38). Celkově však práci hodnotím kladně, protože student splnil cíle
definované v zadání a dospěl k zajímavým výsledkům v oblasti studia kompenzačních pohybů drobných
živočichů. Doporučuji práci k obhajobě a hodnotím klasifikačním stupněm B.
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