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1) Obecná charakteristika práce 
Náplní disertační práce je vývoj metody pro automatickou lokalizaci 
environmentálních stimulů, které mohou být příčinou reflexních epileptických 
záchvatů. Autor zde popisuje navržené algoritmy a metody pro zpracování 
akcelerometrického, akustického a vizuálního signálu pro určení epileptické aktivity a 
dále metodu automatické detekce záchvatů, která kombinuje přístupy evolučních 
algoritmů a strojového učení. V práci jsou popsány také vyvinuté metody 
multimodální detekce záchvatu spolu s lokalizací korespondujícího environmentálního 
stimulu, kombinující výstupy z dílčích algoritmů, které zpracovávají jak biologické, 
tak i environmentální signály. Obsahuje 162 stran textu a je členěna na úvod, části 
zabývající se zpracováním akustického, akcelerometrického a vizuálního signálu, část 
popisující detekci a lokalizaci epileptických záchvatů, multimodální detekci 
epileptického záchvatu a lokalizaci environmentálních stimulů. Dále obsahuje část 
závěr a další cíle, seznam použité literatury, přehled publikační aktivity autora, resumé 
a přílohovou část, která rozvádí vybrané aspekty práce a pojednává o 
elektroencefalografii, technologii měření a metodách strojového učení. Poměr 
jednotlivých částí práce považuji za vyvážený, práce je psána srozumitelným jazykem, 
logicky a přehledně strukturována, výsledky jsou prezentovány v podobě názorných a 
dobře popsaných obrázků (42) a tabulek (14). Použité literární odkazy byly vhodně 
zvoleny a jsou převážně recentního charakteru. Souhrn práce v části resumé je 
výstižný. 

 
2) Aktuálnost tématu 

Zvolené téma práce je aktuální a společensky velmi přínosné. Epilepsie je 
neurologické onemocnění, s udávaným výskytem v populaci okolo 1 %. Studie 
prokázaly, že s pomocí telemetrických systémů je možné, podobně jako u dalších typů 
onemocnění, podstatně zvýšit kvalitu života nemocných. Tato práce navíc podstatně 
rozšiřuje možnosti stávajících systémů inovativním (a dosud v odborné literatuře 
nepublikovaným) zařazením detekce environmentálních stimulů. Navrhované 
algoritmy a metody v kombinaci s bezdrátovým přenosem signálů a využitím 
mobilního telefonu pak představují systém, vhodný a zároveň dostatečně robustní pro 
pravidelné denní užívání. 

 
3) Naplnění stanoveného cíle práce 

Cílem práce byl vývoj metody pro automatickou lokalizaci environmentálních 
stimulů, návrh algoritmů a metod pro zpracování akcelerometrického, akustického a 
vizuálního signálu pro určení epileptické aktivity a metody pro automatickou detekci 
záchvatů. Dalšími cíli byl vývoj metod multimodální detekce záchvatu spolu 
s lokalizací korespondujícího environmentálního stimulu. Celkově je lze konstatovat, 
že jednotlivé výstupy práce naplnily stanovené cíle práce a umožnily díky vyvinutým 
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algoritmům a metodám realizaci funkčního přenosného telemetrického systému, 
vhodného pro denní použití. 
 

4) Zvolené metody řešení 
Zvolené algoritmy a metody považuji za vhodné pro řešení zadaných cílů. 

 
5) Výsledky disertační práce 

Výsledky disertační práce byly podrobněji zhodnoceny v předcházejícím textu a lze 
konstatovat, že naplnily zadání. 

 
6) Vlastní přínos studentovy práce 

Přínosem práce disertanta je návrh měřícího řetězce pro sběr environmentálních dat, 
návrh detekční metody z akustických, akcelerometrických a vizuálních dat a návrhu 
metody lokalizace environmentálních stimulů. Dalším přínosem je vylepšení 
stávajících metod detekce záchvatů s pomocí nově navržené metody GP-SVM a 
integrace popsaných algoritmů a metod do plně přenosného sytému. 

 
7) Publikační aktivita disertanta 

Publikační výstupy zahrnují dva články v impaktovaných časopisech, v recenzním 
řízení je další publikace. Kladně hodnotím aktivitu disertanta v rámci konferencí a 
výukových textů. Publikační činnost studenta svědčí o aktuálnosti tématu disertační 
práce a hodnotě dosažených výsledků. 

 
8) Nedostatky a chyby 

V hodnocené disertační práci jsem nenalezl žádné závažné nedostatky či chyby, které 
by bylo potřeba podrobněji diskutovat. Občas jsou přítomny drobné překlepy či další 
drobné chyby, avšak v přijatelném množství, které nijak nesnižuje kvalitu předložené 
práce. 

 
9) Závěr 

Předložená disertační práce představuje velmi kvalitní výstup postgraduálního studia 
autora a splňuje požadavky kladené na tento typ práce. Doporučuji proto přijetí práce 
k obhajobě a dalšímu řízení. Doporučuji po úspěšné obhajobě udělit Ing. Jakubu 
Jirkovi, v souladu s § 47 zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb., titul Ph.D. 

 

 

 
V Hradci Králové dne 28. září 2014  Plk. doc. PharmDr. Daniel Jun, Ph.D. 


