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Oponentní posudek disertační práce 

 
Oponent se v posudku vyjádří dle Studijního a zkušebního řádu VUT zejména:  
a) k aktuálnosti tématu disertační práce,  
b) zda disertační práce splnila stanovený cíl,  
c) k postupu řešení problému a k výsledkům disertační práce s uvedením konkrétního přínosu doktoranda,  
d) k významu pro praxi nebo rozvoj oboru,  
e) k formální úpravě disertační práce a její jazykové úrovni,  
f) zda disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona,  
g) zda student prokázal nebo neprokázal tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a zda práce splňuje nebo nesplňuje 
požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru. Bez tohoto závěru je posudek neplatný.  
Ke každému z níže uvedených bodů je nutno doplnit stručný komentář. 
 
 
Ad a) Aktuálnost tématu disertační práce 
 

 
Téma disertační práce je velmi aktuální. 
 
Komentář:  
Doktorand se zabýval velmi aktuální problematikou pokročilých metod parametrizace online písma osob 
s grafomotorickými obtížemi. Práce je zaměřna na pokročilé metody parametrizace online písma 
s využitím metod zlomkového kalkulu . Jde o práci, která k řešení využívá derivace neceločíselného řádu 
pro analýzu online písma.  

 

Uchazeč:  
Ing. Ján Mucha 
 
Název disertační práce:  
ADVANCED PARAMETERISATION OF ONLINE 
HANDWRITING IN WRITERS WITH GRAPHOMOTOR 
DISABILITIES 
 
POKROČILÉ METODY PARAMETRIZACE ONLINE PÍSMA OSOB S GRAFOMOTORICKÝMI 
OBTÍŽEMI 
 
Oponent: 
prof. Ing. Boris Šimák, CSc. 
 
Pracoviště oponenta:  
ČVUT v Praze, FEL 
 



 

V práci disertant provedl porovnání různých přístupů k řešení stupně dysgrafie a využití pokročilých 
metod výpočtu derivací neceločíselného řádu na základě vlastního původního výzkumu, s využitím 
přítupů výpočtu podle řešení zejména Riemann-Liouvillova, Caputuvova a Grünwald-Letnikova. 
 

 
 
Ad b) Splnění stanoveného cíle disertační práce 
 

Cíl disertační práce byl splněn.  
 
Komentář: 
Disertant si stanovil 5 cílů 
Cíl 1: Navrhnout novou techniku  online parametrizační techniku založenou na neceločíselném stupni 
derivací 
Cíl 2: Výzkum diskriminační síly a schopností popisu nových metod řešení založených na  FD-vlastností  
při analýze PD dysgrafie. 
Cíl 3: Byl zaměřen  na hodnocení diskriminační síly a vlastnosti popisu založených na FD v GD analýze u 
dětí školního věku. 
Cíl 4: Optimalizace výpočetního výkonu nových algoritmů. 
Cíl 5: Prorovnání rozdílů řešení a výkonu různých algoritmů na bázi FD přístupů při hodnocení GD.  

 
 
Ad c) Postup řešení problému a výsledky disertační práce s uvedením konkrétního přínosu doktoranda 
 

Postup řešení problému a výsledky disertační práce jsou vynikající. 

Komentář: 

Disertační práce je řešena jako soubor osmi publikací doktoranda, které pokrývaji jeho několikaltý výzkum 
v rámci doktorského studia. Je psána v anglickém jazyce. Úvodní část je zaměřena na výzkum v oblasti PD 
(Parkinson’s disease). Stručně shrnuje přístup k matemetickému řešení tohoto problému s využitím 
zlomkového kalkulu a derivací s neceločíselným řádem. Tento aparát je aplikován na problematiku analýzy 
grafomotorických obtíží školáků a pacientů s Parkinsonovou nemocí.  
Druhá kapitola dává časový přehled o výzkumu a práci doktoranda na řešení výzkumných pilotních projektů 
rozmezí r. 2016 až 2020. 
Třetí kapitola je věnována závěrečnému hodnocení práce a splnění stanovených cílů výzkumu. 
Další část představuje seznam použité literatury. 
Následuje přehled osmi publikací: 
I Fractional Derivatives of Online Handwriting: a New Approach of Parkinsonic Dysgraphia Analysis; 
 
Publikace přináší nové metody a výsledky a zlepšení v oblasti kvantitativního zpracování PD. Doktorand 
se podílel na navržení nové metodologie pro výpočet kinematických vlastností na bázi neceločíselných 
derivací aplikovaných na ručně psané písmo. Datový soubor nebyl příliš rozsáhlý, obsahoval 66 účastníků. 
Výsledky byly prezentovány v tabulkách pro parametry rychlost, vertikální rychlost, zrychlení, třes a 
vertikální třes. 
II Advanced Parkinson’s Disease Dysgraphia Analysis Based on Fractional Derivatives of Online 
Handwriting; 



 

Tento příspěvek se věnuje pokročilé analýze Parkinsnovy dysgrafie založené na derivacích s neceločíselným 
řádem pro ruční psaní. Základní parametry byly extrahovány z database PaHaW (Parkinson’s disease 
handwriting database) pro různé hodnoty α. Diference klasického přístupu bylly nahrazeny derivacemi s 
neceločíselným řádem. Bylo navrženo zlepšení metod pro diagnostiku Parkinsovy dysgrafie, které přineslo 
lepší výsledky. Výsledky pro vícerychlostní analýzu s binární klasifikací a na základě regresní analýzy 
klinických dat jsou sumarizovány v tabulkách. Navržený přístup přinesl lepší výsledky, identifikace PD 
dysgrafie byla s téměř 90% přesností. 
 
III Identification and Monitoring of Parkinson’s Disease Dysgraphia Based on Fractional-Order 
Derivatives of Online Handwriting; 
 
Hlavním přínosem v tomto příspěvku je porovnání obecně užívaných kinematických vlastností ručního 
psaní s nově navrženou metodou založenou na FD (fractional-order derivatives) při kvantitativní analýze 
PD dysgrafie.  Nová metoda byla porovnána s konvenční metodou online zápisu založené na klinických 
datech. Výsledky byly sumarizovány v tabulkách a následně široce diskutovány. 
 
IV Advanced Analysis of Online Handwriting in a Multilingual Cohort of Patient with Parkinson’s Disease; 
 
Příspěvek je zaměřen na pokročilou analýzu PD dysgrafie nad databází v různých jazycích. Byly k dispozici 
česká, španělská databáze a spojená databáze (vícejazyčná). Cílem bylo posouzení srovnatelnosti výsledků 
mezinárodních výzkumných studií. Pro porovnání výsledků byl použit Mann-Whitney WU test. Výsledky 
jsou uvedeny v tabulce a následně komentovány. 
 
V Analysis of Parkinson’s Disease Dysgraphia Based on Optimized Fractional Order Derivatives Features; 
 
V této publikaci se doktrorand zaměřuje na analýzu PD dysgrafie založenou na optimalizaci 
neceločíselného stupně derivací. Cílem bylo použít analýzy založené FD derivacích k výzkumu dalších 
parametrů ručně psaných textů (tlak, azimuth, sklon), určení optimální kombinace ručně psaného textu, 
kreslených podkladů, k identifikaci FD stupně a pro klasifikaci a regresní analýzu. Výsledky klasifikace a 
regrese jsou uvedeny v tabulce a následně jsou podrobně diskutovány. 
 
VI Fractional Order Derivatives Evaluation in Computerized Assessment of Handwriting Difficulties in 
School-aged Children; 
 
Příspěvek se věnuje analýze písma žáků k určení dysgrafie. Využívá porovnání konvenčních metod a metod 
založených na neceločíselném řádu derivací. Byla vyvinuta nová metoda parametrizace. Přínosem je lepší 
posouzení pohybu ruky při zdviženém peru z hlediska robustní kvantifikace oproti konvenčním metodám. 
Výsledky jsou prezentovány graficky a v tabulkách a na závěr příspěvku podrobně diskutovány.  
 
VII Advanced Parametrization of Graphomotor Difficulties in School-aged Children; 
 
V tomto příspěvku jsou prezentovány tři nové přístupy k grafomotorické analyze GD (graphomotor 
disabilities) žáků a to parametrizace založená na modulaci spectra, na derivacích s neceločíselným řádem 
a na laditelném Q-faktoru vlnkové transformace.  
 
 



 

VIII Analysis of Various Fractional Order Derivatives Approaches in Assessment of Graphomotor 
Difficulties; 
 
Tento příspěvek se věnuje v návaznosti na předchozí výzkum porovnání různých metod aproximací 
používaných při analýze GD pro žáky. Byly porovnány přístupy dle Caputa, Grünwald-Letnikova, Riemann-
Liouvilluva. Výsledky porovnání jsou dokumentovány přehledně v tabulkách s následující diskusí jejich 
interpretace, včetně limitace přístupů k analýze na základě nedostatečně rozsáhlé databáse dat. 
 
Tyto publikace jsou formalizovány v rámci jednotné šablony ve tvaru. 
I.1 Úvod  
I.2 Zdroje a metody 
I.3 Výsledky 
I.4 Diskuse 
I.5 Závěr 
Použitá literatura 
 
Všechny publikace uvádějí autory, podíl disertanta na řešení, poznámky o copyrightu, abstrakt a 
poděkování s odkazem na poskytovatele dotace projektu, v rámci kterého  publikace vznikla. Podpora 
výzkumu byla jak z tuzemských zdrojů, tak podpory EU či Španělska. 
V závěru disertační práce je uvedeno CV autora. Prezentované publikace pokrývají uvedenými výsledky 
všechny cíle stanovené v disertační práci. 

 

Ad d) Význam pro praxi nebo rozvoj oboru 
 

Význam pro praxi nebo rozvoj oboru je vynikající. 

Komentář: 

Doktorand se podílel na výzkumu PD. Disertant navrhl a ověřil nové metody přístupu k  parametrizaci 
online písma. Navržené metody významně přispěly k popisu a hodnocení poruch dysgrafie a doktorand 
prezentuje i možné další směru výzkumu. 

 
 
 
 
 
Ad e) Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň 
 

Formální úprava disertační práce a její jazyková úroveň je vynikající. 

Komentář: 

Práceje psána v angličtině, je dobře strukturována. Tvoří ji soubor osmi publikací s úvodním popisem 
přístupu k řešení výzkumné problematiky, cílů a metod řešení. Ggraficky je disertace zpracována velmi 
dobře. Jednotlivé výsledky prezentované v příspěvcích jsou řádně komentovány a jsou doplněny 



 

tabulkami, grafy a obrázky. Pouze prezentovaný přehled literatury plně nerespektuje standard pro citace 
pramenů, chybí např ISSN či ISBN.  

 
 
Ad f) Disertační práce splňuje podmínky uvedené v § 47 odst. 4 zákona 
 

Disertační práce podmínky uvedené v § 47 odst. 4*) zákona č. 111/1998 sb. o vysokých školách splňuje. 

 (*(4) Studium se řádně ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce, kterými se 
prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k 
samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné 
výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.  

 
 
 
Ad g) Prokázání tvůrčí schopnosti studenta v dané oblasti výzkumu a zda práce splňuje nebo nesplňuje 
požadavky standardně kladené na disertační práce v daném oboru.  
 

Doktorand prokázal tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu a práce splňuje požadavky standardně 
kladené na disertační práce v daném oboru.  
 
Komentář: 
 
Doktorand prokázal tvůrčí schopnosti v dané oblasti výzkumu koncepčním zpracováním práce, navázaním 
na předchozí výzkum pracoviště, zvolením vhodné metodiky při zpracování své práce i vlastním 
teoretickým přístupem k řešení problematiky. Prokázal tak osvojení principů samostatné výzkumné práce 
i práce v týmu. Jádro práce bylo v dostatečné míře publikováno. 
 

 
 

Celkové hodnocení: 
 
Předložená disertační práce je kvalitní a to jak po stránce obsahu, tak i zpracování. Text disertace je napsán 
srozumitelně, grafické zpracování je na velmi dobré úrovni. Jádro dizertační práce bylo dostatečně 
publikováno. V práci je naznačen směr dalšího výzkumu na základě získaných teoretetických i 
experimentálních výsledků. Cíle práce byly splněny. Na základě hodnocení disertační práce a ostatních 
předložených materiálů je možno konstatovat, že jde o zkušeného výzkumníka s mezinárodními 
zkušenostmi. Doktorand prokázal osvojení samostatné vědecké práce. Disertační práci doporučuji k 
obhajobě. 
 
 
 
 
 



 

Otázky oponenta: 
 

1. Jaký je procentní podíl doktoranda na prezentovaných publikacích? 
2. Jakým způsobem jsou využity výsledky výzkumu doktoranda pro řešení problémů žáků či 

pacientů v praxi? 
3. Vysvětlete, jak jsou využívány konvenční metody ve srovnání s Vámi navrženými metodami v 

praxi. 
 

 
 
Disertační práci k obhajobě       ☒doporučuji  ☐nedoporučuji. 
 
 
 
 
Dne: 12.04.2021 
 
 
 

Podpis: ………………………………………………………………….. 
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