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 Vliv hloubkové mozkové stimulace na konektivitu lidského mozku 

 

 Celkové hodnocení diplomové práce: 
 
 Předloženou diplomovou práci  doporučuji k obhajobě. 
 Celkový počet bodů:  96 

 
 Slovní hodnocení: 

 Diplomová práce Ľubicy Horváthové představuje problematiku hluboké mozkové stimulace a její vliv na funkční 
konektivitu. Téma této práce je velmi obsáhlé a užitečné pro navazující výzkum. Cíle a zadání práce považuji za 
splněné. 
Co se týče odborného obsahu, jak teoretické, tak praktické kapitoly jsou srozumitelně a výstižně sepsány. 
Obzvláště kladně hodnotím narativní styl úvodních kapitol, jasný popis frekvenčních pásem EEG nebo metrik 
síťové analýzy. Dále velmi oceňuji systematickou prezentaci výsledků, která dokládá, že se diplomantka v složitém 
systému frekvenčních pásem, stimulačních podnětů a ON / OFF DBS stimulacích zorientovala a pochopila jej. 
Diskuze výsledků je pro účely diplomové práce kvalitní a dostatečná. Nejsem příznivec prezentace výsledků pouze 
pro jeden vybraný subjekt, přesto rozumím této volbě. Text je srozumitelný až na odstavec na straně 64, který 
popisuje výpočet výsledků přes všechny subjekty a který je nešťastně formulovaný. Zdrojové kódy jsou funkční. 
Z formálního hlediska si velmi cením anglicky psaného textu a použití LaTeXu. I přes pár typografických 
neopatrností a občasných překlepů nebo chybných desetinných čárek se práce čte bez obtíží. 
 

 Otázky k obhajobě: 

1. Na straně 47 diplomové práce se vyskytují nesrovnalosti ohledně stacionarity nebo naopak nestacionarity EEG 
signálu. Prosím o upřesnění a diskuzi využití testů stacionarity. 

2. Při aktivačních fMRI studiích a také studiích zabývajících se funkční konektivitou se testuje hypotéza současně 
pro mnoho testů (pro každý voxel / region zájmu / elektrodu / pár elektrod se provádí jeden test). Výsledná 
chyba statistického testování platná pro celý mozek je pak n-násobně větší. Prosím o diskuzi použití korekce 
pro mnohonásobná porovnání při analýzách dat v této práci. 

3. Obrázek 3.4 zachycuje projev DBS artefaktu na skalpu. Jedná se o DBS v unipolárním nebo bipolárním 
nastavení? Liší se DBS artefakt mezi těmito typy nastavení? 
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