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I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

Název práce:  Automatická lokalizace hdEEG elektrod 
Jméno autora: Radka Olyšarová 
Typ práce: bakalářská 
Fakulta/ústav: Fakulta elektrotechnická (FEL) 
Katedra/ústav: Katedra kybernetiky 
Oponent práce: Mgr. Jaroslav Moravec 
Pracoviště oponenta práce: Katedra kybernetiky (FEL) 

 
II. HODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

Zadání náročnější 
Hodnocení náročnosti zadání závěrečné práce. 
Zadání je poměrně náročné, jelikož vyžaduje hlubší porozumění a řešení několika problémů z oblasti počítačového vidění 
(detekce objektů v obrázku, hledání korespondencí mezi obrázky, kalibrace senzorů a 3D rekonstrukce). 
 

Splnění zadání splněno 
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. 

Studentka v práci splnila všechny povinné body zadání a ilustrovala výsledky svého přístupu na jednom z volitelných 
experimentů. Požadavky zadání jsou tedy splněny. 
 

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

Téma je v práci logicky rozčleněné a jeho jednotlivé podproblémy jsou řešeny správně. Jediná metodologicky problematická 
část práce je kalibrace kamer, která se hledá pomocí korespondencí anotovaných elektrod v 2D obrázku s jejich 3D polohou 
(viz otázka 1). Tento postup není úplně standardní a jeho výsledky se zdají být pro následnou automatickou lokalizaci 
limitující. 
Pozn.: V sekci 7 není úplně jasně vysvětlené, jak přesně probíhala křížová validace na datech (viz otázka 2). Z textu se zdá, že 
data použitá pro trenování a validaci detektoru v sekci 4 jsou následně použitá v celkové evaluaci pomocí křížové validace. 
To by znamenalo, že trénovaná síť už tato data viděla a výsledek evaluace by mohl být nadhodnocený.  

 

Odborná úroveň A - výborně 
Posuďte úroveň odbornosti závěrečné práce, využití znalostí získaných studiem a z odborné literatury, využití podkladů a dat 
získaných z praxe. 
Práce využívá sofistikované a současné metody řešení jednotlivých podproblémů i jejich evaluace (rozdělení na trénovací a 
validační množiny a křížovou validaci). V případě detekce elektrod v obrázku je sice popsána standardní metrika mean 
average precision (mAP), nicméně její výsledky nejsou prezentovány (pouze precision a recall), což brání případnému 
srovnání s jinými metodami. 

 

Formální a jazyková úroveň, rozsah práce C - dobře 
Posuďte správnost používání formálních zápisů obsažených v práci. Posuďte typografickou a jazykovou stránku. 
Práce je psaná v angličtině srozumitelně a bez větších jazykových chyb.  Rozsah páce (50 stran) odpovídá obsažnosti zadání a 
studentka většinou (viz další komentáře níže) popsala vše podstatné do potřebného detailu. 
Největším problémem je formální úroveň práce, což se především projevuje na obrázcích a tabulkách. V celé práci je 29 
obrázků, přičemž v samotném textu je na ně jen osm referencí. Ač obrázky často souvisí s předešlým (někdy následujícím) 
odstavcem, tak je tento způsob velmi matoucí a nestandardní. Stejný problém je i u referencí na tabulky, jelikož na šest 
z nich (z osmi) není v textu vůbec odkazováno. 
Dalším formálním nedostatkem je pak práce s rovnicemi. Ty mají být součástí textu, ale studentka je mezi větami často 
odděluje tečkami a dopředně je referuje. Zároveň samotné reference rovnic jsou nestandardní, jelikož se používá složitý 
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popis „equation/relationship x.y“ místo „(x.y)“.  

 

Výběr zdrojů, korektnost citací C - 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. 
Všechny použité zdroje jsou relevantní a správně citované. Studentka u každé věty/odstavce odlišila, zda se jedná o vlastní 
výsledek/úvahu, či jiný zdroj. Nedošlo k žádnému porušení citační etiky a bibliografické záznamy jsou úplné. Nicméně 
jednotlivé podproblémy, které se musely v rámci tohoto tématu řešit (kalibrace kamer, korespondence bodů v obrázcích, 
detekce objektů, či 3D rekonstrukce), mají relevantní literaturu, která nebyla při evaluaci zmíněna. I tyto typy zdrojů měly 
být zřejmě zahrnuty v diskuzi těchto jednotlivých částí a výsledky studentky mohly případně napovědět, která část nejvíce 
limituje celý algoritmus. 
 

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. 
V první řadě bych velmi ocenil programovou část řešení. Přiložený kód je srozumitelný, dobře okomentovaný a funkční. Je 
vidět, že studentka na bakalářské práci pracovala dlouhodobě a kvalitně. Nicméně se zdá, že samotný text byl psán na 
poslední chvíli a bez konzultace s vedoucím práce. Když pominu již dříve zmiňovanou špatnou formální stránku práce, pak 
dalším velkým problémem je nedostatečná diskuze výsledků. Ač práce obsahuje evaluaci a porovnání celé procedury (sekce 
7), tak výsledky přístupu na jednotlivých podproblémech (sekce 4,5 a 6) jsou zcela nedostatečně komunikovány. Například 
výsledek kalibrace kamer v tabulce 5.1 není nijak popsán. Čtenáři je předložena průměrná reprojekční chyba a obrázek 
s projektovanými body, ale jak si tyto výsledky stojí ve srovnání se SotA se z práce nedozví. Udávaná průměrná reprojekční 
chyba 8 px není dobrá a jelikož ji studentka vůbec nekomentuje, tak to snižuje hodnověrnost celé práce. 

 
 
 

 

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. 
 

Ač má tato práce významné formální nedostatky, tak poměrně úspěšně a efektivně řeší velmi zajímavé téma 
automatické 3D lokalizace hdEEG elektrod. V této oblasti ji můžeme pokládat za poměrně novátorskou a její 
třikrát horší výsledek v lokalizaci oproti citované, semi-automatické metodě lze označit za dobrý. Použité metody 
řešení jednotlivých podproblémů dávaly z odborného hlediska smysl a byly dobře popsány. 

Otázky k obhajobě: 

1. Pro kalibraci kamer existuje známá procedura za použití kalibračních objektů se známou polohou 
významných bodů. Proč tedy práce řeší tento problém pomocí korespondencí anotovaných 2D elektrod a 
naměřených 3D lokací? 

2. V sekci 7 používáte pro evaluaci celé metody leave-one-out křížovou validaci, tzn. jeden subjekt by měl 
být použit jen pro vyhodnocení a zcela mimo trénování všech ostatních parametrů metody. Z textu práce 
ale není úplně jasné, zda byl tento princip dodržen v případě trénování detektoru elektrod, můžete to 
uvést na pravou míru? Proč jste nezvolila rozdělení datasetu na tři části – trénovací, validační a testovací? 

Předloženou závěrečnou práci hodnotím klasifikačním stupněm  C - dobře. 
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