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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Vytvoření relevantní, použitelné a kvalitní datové sady je nelehký úkol, a v oblasti klasifikace nálad člověka

obzvláště. 
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 Některé informace v rešeršní části jsou pro vlastní řešení nevyužité a vlastně zbytečné. Na druhou stranu by bylo

vhodné alespoň v základních rysech představit pár důležitých témat, které jsou pro řešení práce relevantní a při
realizaci dokonce využívané, ale bez teoretického úvodu a lepšího vysvětlení, např.: zpracování signálu, datové
sady a jejich anotace nebo statistická analýza.

4. Prezentační úroveň předložené práce 65 b. (D)
 Technická zpráva je napsána pečlivě a srozumitelně. Autor ale popisuje existující technologie a metody i

v návrhové a realizační části, což jednak vede k horšímu pochopení, co je vlastně autorský návrh, a také
k menšímu důrazu na vysvětlení použitých znalostí a metod. Příkladem mohou být kapitoly 3.2.1, 5.2 nebo 5.3,
kde autor najednou představí metriky a metody (např. výpočet základních komponent, použití vcelku pokročilé
statistické metody k ověření hypotézy atd.), aniž by tato témata lépe ve studijní části zprávy představil a vysvětlil.
Na některé obrázky chybí odkaz v textu a ačkoliv je z kontextu jasné, kam dané obrázky patří, je dobrým zvykem
na obrázky v textu odkazovat, protože obrázky doplňují text a neměly by jen tak samostatně plout textem. 
Po přečtení technické zprávy nemá čtenář jasnou představu, jak datovou sadu využít, jaký je protokol pro využití
k trénování a testování, jaké jsou metriky porovnání příznaků nebo jaké jsou podpůrné nástroje a funkce pro
práci s touto novou datovou sadou.

5. Formální úprava technické zprávy 85 b. (B)
 Technická zpráva má pečlivou formální i jazykovou úpravu a obsahuje drobné chyby pouze výjimečně.
6. Práce s literaturou 80 b. (B)
 Autor čerpá z velkého množství relevantních zdrojů a navíc vhodně uvádí řadu vysvětlení a odkazů na konkrétní

technologie v odrážkách pod čarou. Některé, pro práci zásadní zdroje, by bylo vhodné využít lépe a nespokojit se
pouze s jejich seznamem (viz str. 21 dole).

7. Realizační výstup 75 b. (C)
 Díky použití knihovny neurokit2 a zařízení Empatica E4, které umí zpracovat a vypočíst celou řadu zmíněných (i

dalších) měření a příznaků, řešení obsahuje většinu potřebných záznamů a funkcí. Z popisu potřebných funkcí
a zejména výpočtu příznaků (a ne pouze těch základních, ale třeba i pokročilejších využívajících frekvenční
analýzu apod.), se zdá být jejich pochopení autorem spíše základní a mlhavé. Některé postupy a detailní chování
některých metod implementující např. získávání příznaků nejsou zcela jasné. Dále není třeba moc jasné, proč je
potřeba převzorkovávat různé měřené signály na stejnou vzorkovací frekvenci (např. signál EDA z 4Hz na 64Hz).
Řešení obsahuje řadu funkcí pro správu měření, získání příznaků, vizualizaci signálů a potřebných grafů a dílčí
statistická vyhodnocení. Implementace dále využívá klasické knihovny pro zpracování dat (Numpy, Pandas
apod.).  

8. Využitelnost výsledků
 Práce je praktického charakteru. Nabízí užitečné funkce pro sběr dat, jejich zpracování a práci s daty

pořizovaných zařízením Empatika E4. Využitelným výsledkem může být i nová datová sada pořízená na 16ti
osobách a obsahujících záznamy srdečního tepu a galvanické odezvy kůže pro 6 typů emocí.

9. Otázky k obhajobě
 K čemu je nutné převzorkovávat měřené signály na stejnou vzorkovací frekvenci, když zpracováváte každý

zvlášť?
K čemu a jak by se dala využít frekvenční analýza srdečního tepu?

10. Souhrnné hodnocení 70 b. dobře (C)
 Pan Štěpánek se s nelehkou úlohou popasoval celkově dobře a za výsledným řešením je vidět velké množství

práce. Ačkoliv technická zpráva obsahuje většinu potřebných informací, je obtížné si udělat jasnou představu
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o způsobu a možnostech využití výsledné datové sady. 

 

Prohlášení: Uděluji VUT v Brně souhlas ke zveřejnění tohoto posudku v listinné i elektronické formě.

  
V Brně dne: 2. června 2021

 Beran Vítězslav, Ing., Ph.D.
oponent
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