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„Vztah elektrofyziologické aktivity a dynamické funkční konektivity rozsáhlých mozkových 
sítí ve fMRI datech“

Ing. Martin Lamoš předložil disertační práci, která se zabývá vybranými tématy z oblasti analýzy 
signálů a jejich aplikací na studium dynamiky mozkové aktivity měřené pomocí kombinace 
elektroencefalografie (EEG) a funkční magnetické rezonance (fMRI), zejména metodami na datech 
založené fúze těchto dvou typů měření. Jedná se o vysoce aktuální téma v neurovědním výzkumu. 

Disertační práce je psaná v českém jazyce, má devět kapitol včetně úvodu a závěru a rozsah 66 
stran. Text je dále doplněn obsahem, seznamem obrázků, tabulek a použitých symbolů, veličin a 
zkratek, a poměrně rozsáhlým seznamem použité literatury. 

Práce je výstižně motivována v nečíslovaném Úvodu, po kterém následují kapitoly Fyzikální a 
fyziologické podklady, Mozková konektivita a Fúze simultánních fMRI-EEG dat. Tyto úvodní 
kapitoly shrnují základní poznatky z fyziologie včetně biologického původu eletrických signálů v 
mozku, metod měření a analýzy EEG a signálu i měření fMRI, dále pak metody charakterizace 
funkční konektivity včetně její dynamiky a nakonec vztah EEG a mozkových sítí, včetně metody 
Paralelní faktorové analýzy (PARAFAC). Tyto první kapitoly přináší přehledným a dostatečným 
způsobem kontext práce.

Další kapitolou je jednostránková definice cílů práce. Cíle jsou motivovány úvodním odstavcem a 
následně definovány v šesti bodech, které odpovídají postupným krokům k naplnění implicitního 
nadřazeného cíle nalézt elektrofyziologické koreláty dynamické funkční konektivity odhadnuté z 
fMRI dat. Struktura cílů je jasná a logická.

Následující tři kapitoly Metody, Výsledky a Diskuse prezentují samotný originální vědecký 
příspěvek práce, spočívající v testování souvislosti mezi EEG daty reprezentovanými jejich 
PARAFAC komponentami a fMRI daty reprezentovanými diskretizovanými hodnotami dynamické 
funkční konektivity mezi jednotlivými mozkovými sítěmi. Postup analýzy dat je popsán přehledně a 
detailně, a odráží expertní porozumění problematice pokročilé analýzy neurozobrazovacích dat 
včetně různých typů šumu a technických artefaktů v datech. 

Práci uzavírá kapitola Závěr, která na necelých dvou stranách shrnuje výsledky výzkumu.

Několik dotazů k diskusi:

• Bylo provedeno srovnání PARAFAC a alternativních metod (ICA/PCA/FA) v tomto 
kontextu? Je přepoklad trilinearity výhodný, nebo naopak příliš resktriktivní pro hledání 
struktury EEG signálu a jeho vztahu k fMRI DFC?

• Do jaké míry mohou být pozorované časové změny funkční konektivity odrazem náhodného 
vzorkování stacionárního procesu?

• Jaký byl význam optimalizace předzpracování pro kvalitu výstupních výsledků?
• Čím si vysvětlujete relativně malou vysvětlenou varianci s pomocí PARAFAC komponent?
• Jaký je původ trimodální distribuce dynamické funkční konektivity?
• Jak byla vyhodnocena signifikance testu ANOVA závislosti mezi fluktuacemi výkonu EEG a 

BOLD FNCS dynamikou? Speciálně, šlo o analytický test s předpokladem nezávislosti 



pozorování, a byl tento předpoklad splněn? Pokud ne, jak by šlo test zpřesnit?
• Hlavní výsledek byl zřejmě publikován až po odevzdání disertační práce v článku v časopise 

Journal of Neural Enginnering, kde je Martin Lamoš prvním autorem. Jaký byl přínos ML k 
dalším publikacím, zejména k vývoji metodologie aplikace PARAFAC v kontextu fúze EEG 
a fMRI?

Shrnutí: 
Celkově se práce zabývá obtížným a aktuálním tématem spadajícím do oboru studia. Práce 
vykazuje původní přínosné výsledky (návrh a aplikaci metodiky pro vztažení EEG vzorců 
zachycených metodou PARAFAC a dynamiky funkční konektivity). Jádro práce bylo na přijatelné 
úrovni publikováno (publikovaný článek v dobrém impaktovaném časopise Journal of Neural 
Engineering). Celková vědecká činnost uchazeče zahrnuje účast na řadě dalších souvisejících 
výzkumných projektů a publikovaných výsledků nezahrnutých do textu disertace (včetně několika 
spoluautorství článků v časopisech s impaktem), a tak prokazuje vědeckou erudici autora. Slabými 
stránkami práce jsou jednak potenciální nepřesnosti v oblasti statistické inference (potenciální 
závislost vzorků) a zejména relativně malý rozsah prezentovaných výsledků (odpovídající jednomu 
prvoautorskému článku), který by býval benefitoval z rozsáhlejší srovnávací analýzy s použitím 
alternativních metod.

S výhradami zmíněnými výše se domnívám, že předložená disertační práce (spolu s celkovou 
doloženou vědeckou činností) odpovídá obecně uznávaným požadavkům k udělení akademického 
titulu. Práci doporučuji k obhajobě a v případě úspěšné obhajoby doporučuji udělit titul Ph.D.
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