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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Zpracování signálu EEG při testech kvality a srozumitelnosti řeči s paralelní 
zátěží 

Jméno autora: Václav Veselý 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: 13138 měření 
Vedoucí práce: Prof. Ing. Jan Holub, Ph.D. 
Pracoviště vedoucího práce: 13138 měření 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání průměrně náročné 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
 

 

Splnění zadání splněno s menšími výhradami 
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. 

 

 

Aktivita a samostatnost při zpracování práce C - dobře 
Posuďte, zda byl student během řešení aktivní, zda dodržoval dohodnuté termíny, jestli své řešení průběžně konzultoval a zda 
byl na konzultace dostatečně připraven. Posuďte schopnost studenta samostatné tvůrčí práce. 
 

 

Odborná úroveň B - velmi dobře 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Student dobře pracoval s informačními prameny, popis aktuálního stavu problematiky považuji za vyváený. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
V práci jsou některé formulace a pravopisné nepřesností. 

 

Výběr zdrojů, korektnost citací B - velmi dobře 
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. 
Zdroje jsou vybrány adekvátně a dobře citovány. 
 

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. 
Vzhledem ke opatřením souvisejícím s epidemií Covid19 a bohužel také vzhledem ke špatnému časovému rozvržení byl závěr 
prací poněkud hektický, nicméně byly dosaženy výsledky, užitečné pro probíhající výzkum pracoviště. 
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III. CELKOVÉ HODNOCENÍ A NÁVRH KLASIFIKACE 

Student pracoval samostatně, času na experimenty však mnoho nezbylo, částečně nikoli jeho vinou. 
 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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