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1. Náročnost zadání obtížnější zadání
 Dle mého názoru se jedná o obtížné zadání, jelikož se požaduje použití metod strojového učení na aktuální

vědecký problém, který přesahuje oblast informačních technologií.
2. Splnění požadavků zadání zadání splněno
 Zadání přímo nespecifikuje, jakou literaturu o snímání EEG měl student nastudovat, ale bylo by prospěšné, kdyby

se více zaměřil na metody strojového učení ve spojitosti s klasifikací EEG signálu.
3. Rozsah technické zprávy je v obvyklém rozmezí
 
4. Prezentační úroveň předložené práce 80 b. (B)
 Struktura i rozsah textu jsou vhodné, přijde mi však zbytečné, že se některé informace opakují v různých částech

práce (features, labels, rozdělení sady, ...).

Taktéž se věnuje přehnaná pozornost použitým knihovnám a popisu funkcí, vhodnější by bylo krátce uvést umělé
neuronové sítě nebo vysvětlit biologické pojmy, které se někdy v textu vyskytují bez vysvětlení. Obrázky 2.1 až
2.6 nemají popisy os.
Kladně hodnotím, že student dokáže kriticky interpretovat dosažené výsledky a nedělá přehnané závěry.

5. Formální úprava technické zprávy 72 b. (C)
 V textu chybí anglický název, student se často neodkazuje na obrázky z textu. Počet jazykových nedostatků je

přijatelný.
6. Práce s literaturou 85 b. (B)
 Student pracuje s vhodnými zdroji, některé je ale možné veřejně editovat, pravděpodobně se však jedná

o srozumitelný učební materiál pro mediky, a tak je tento přístup přijatelný. Práce s literaturou je tedy vyhovující,
jak jsem již uvedl, bylo by prospěšné, kdyby se student více zaměřil na metody strojového učení ve spojitosti
s EEG.

7. Realizační výstup 83 b. (B)
 Přestože nebylo dosaženo reálně použitelného výsledku, vytvořené skripty splňují svůj účel.
8. Využitelnost výsledků
 Výsledky se dají využít při dalším experimentování s EEG signály.
9. Otázky k obhajobě
 Ná základě čeho byla stanovena velikost rámce a posun?

Uvažoval jste nad vykonáním experimentu s použitím pouze jednoho sezení?
Byly provedeny 3 typy experimentů (představa pohybu při otevřených nebo zavřených očích a opravdový
pohyb). Proč nebyl opravdový pohyb uvažován také při zavřených i otevřených očích?

10. Souhrnné hodnocení 80 b. velmi dobře (B)
 S přihlédnutím k obtížnosti práce a provedeným experimentům hodnotím celkově práci 80 body (stupněm B).

 

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

  
V Brně dne: 31. května 2019
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