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1. Splnění požadavků zadán 
 Předložená práce je podle mého názoru mimořádná svým rozsahem – autorka si v první fázi 
připravila techické nástroje – speciální softwarové programy pro psychometrická měření. Ve druhé 
fázi práce provedla  pomocí těchto počítačových programů měření různých parametrů psychické a 
psychomotorické výkonnosti a také ospalosti na poměrně velkém počtu zdravých dobrovolníků. 
Práce tedy obsahuje původní naměřená data. Ve třetí fázi poskytla autorka diplomové práce 
statistický rozbor naměřených dat. Rozsah a profesionalita zpracování této práce se  mi jeví jako 
mimořádná a podle mého názoru vysoce překračuje průměr. 
Uvedená práce má publikační potenciál a určitě by mohla být základem pro postgraduální studium. 
Nepochybně má také potenciál využitelnosti v praktické medicíně. 
 

2. Hodnocení formální stránky předložené práce. 
 Formální stránka práce včetně logické struktury kapitol je na velmi dobré úrovni, zcela ojedinělé 
evidentní překlepy nesnižují srozumitelnost práce.  Práci hodnotím jako  výbornou i po formální 
stránce. 
  

3. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce. 
Práce předkládá celou řadu výsledků původního měření, některé z těchto výsledků jsou v souladu 
s mými znalostmi fyziologie (například průměrná reakční doba), některé byly pro mě překvapivé  - 
například srovnání dominantní a nedominantní ruky v testu obtahování.  Výsledky měření se mi 
jeví jako věrohodné a dobře statisticky zpracované.  
Důležitým rysem této konkrétní práce je podle mého názoru také rozvoj programátorských 
dovedností autorky. Měl jsem možnost sledovat její vývoj začínající jako hledání cest až 
k profesionálním zdrojovým textům v jazyce C sharp, které mají strukturu, komentáře a všechny 
atributy profesionálního programování. 
  
  

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 
Práce navazuje na jiné informační zdroje, jádro práce je však původní. Mohl jsem sám sledovat 
proces tvorby této práce od přípravy softwarových nástrojů pro měření, tak další postup autorky 
v získávání měrných dat. Osobně bych byl rád, kdyby se prezentované softwarové nástroje nadále 
mohly na  TU vyvíjet a v dané podobě se mi jeví již jako zralé pro užití v praktické i experimentální 
medicíně. 
Protože práce obsahuje nové měření, je možné uvažovat o nějaké formě její publikace nad rámec 
běžného zpracování diplomové práce. 
  
  

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 
Studijní prameny jsou vyváženou směsí renomovaných českých i zahraničních zdrojů, částečně 
s užitím uznávaných internetových zdrojů. Autorka předvedla schopnost samostatně vyhledávat 
v literatuře oporu pro teoretické části práce i inspiraci pro vlastní měření.  
  
  

6. Otázky k obhajobě. 
Zde uveďte dotazy, které by měl student zodpovědět při obhajobě práce před komisí. 
1) Jak jste posuzovala „normální spánkové návyky“ u respondentů svého měření? (pro případnou 
publikaci by mělo být precizněji specifikováno)  
2) Jak jste vybírala slova do testu zapamatování slov? (pro případnou publikaci by mělo být 
precizněji specifikováno)  
3) Máte zájem o pokračování práce (třeba ve formě postgraduálního studia)? 



 
 

7. Souhrnné hodnocení. 
V posledních letech jsem oponoval několik diplomových prací z VŠB-TU Ostrava a všechny byly 
zajímavé a přínosné, nicméně tato práce se mi jeví naprosto mimořádná – autorka velmi pohotově 
vytvořila soubor softwarových programů pro měření různých psychologických parametrů, provedla 
samostatně měření se získáním nových dat a následně podala velmi profesionální statistické 
zhodnocení.  
Diplomantka tedy nejen prokázala schopnost samostatně řešit nějaký problém v oblasti 
biomedicínského inženýrství (což je standard pro diplomovou práci), ale navíc přinesla nová data, 
která mají publikační potenciál a mohou být dále rozvíjena ve vědecké práci fakulty – například 
formou postgraduálního studia. 
Předložený software je na takové úrovni, že může být prakticky používán.  
  
Celkové hodnocení: 
Vyberte ze známek: 1- výborně, 2 – velmi dobře, 3 - dobře, 4 - nevyhověl. 
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