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Abstrakt 

Cílem bakalářské práce je zlepšit již vytvořený systém NELA (neurokognitivní 

laboratoř) a to rozšířením o další testy a trénink, se zaměřením na kognitivní funkce. Rozšíření 

má poskytnout pacientům, vykazujícím kognitivní deficit, lepší možnosti rehabilitační péče s 

cílem zvýšit funkční kvalitu jejich života s ohledem na individualitu pacienta a jeho potřeb. 

V první části se bakalářská práce zabývá vysvětlením pojmu kognitivní funkce. Druhá  část 

analyzuje návrh aplikací s popisem použitých technologií. V třetí části popisuje implementaci 

aplikací a řešení problémů, které při implementaci vznikly. 

Klíčová slova: kognitivní funkce, paměť, Silverlight, PHP, NELA 

 

 

Abstract 

The aim of the final thesis is to improve already existing system NELA (neurocognitive 

laboratory) by extending the number of tests and amount of training with the focus on cognitive 

functions. This extension will improve rehabilitation of patients with cognitive deficit thus 

improving the functional quality of their life regarding their individuality and their individual 

needs. The first part of this thesis deals with the explanation of the concept of cognitive 

function. The second part analyses possible applications and the description of used 

technologies. The third part describes the implementation of applications and solutions to 

problems occurring during the implementation. 

Key words: cognitive functions, memory, Silverlight, PHP, NELA 
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Úvod 

Aniž si to člověk uvědomuje, kognitivní funkce používá ve svém každodenním životě 

neustále. Ať již při jednoduchých rutinních úkonech, např. mytí rukou, či složitějších, např. 

řízení automobilu. Naopak kdybychom kognitivní funkce postrádali, náš život by byl značně 

ztížen, dokonce by nebyl možný. Kdybychom například postrádali paměť, která je jednou 

z nejvýznamnějších kognitivních funkcí, člověk by si nezapamatoval důsledky požití 

muchomůrky červené a mohlo by dojít k nevratnému poškození organismu. 

Z toho vyplývá, že kognitivní funkce jsou pro člověka opravdu důležité. Proto je cílem 

této bakalářské práce rozšířit webový systém NELA o testy a tréninky zaměřené na kognitivní 

funkce. Rozšíření systému NELA by mělo nabídnout ulehčení práce zdravotnickému personálu, 

ovšem primárně by mělo zlepšit možnosti rehabilitace kognitivních funkcí u pacientů. Díky 

systému NELA bude možno rehabilitovat i v pohodlí domova, to je důležité zejména při 

pohybovém omezení nebo nemožnosti pravidelné návštěvy zdravotnického zařízení. Při 

pravidelném tréninku a kratší periodě jeho provádění, což umožnuje systém NELA, protože je 

přístupný z internetu, může dojít k rychlejší rekonvalescenci nebo alespoň přinejmenším 

k udržení momentálního stavu kognitivních funkcí. 

V první části se bakalářská práce věnuje kognitivním funkcím a jejich rozdělením 

s detailním popisem paměti, protože na paměť budou testy a trénink zaměřeny. V druhé části je 

návrh aplikací, ve kterém je rozebraná komunikace mezi aplikacemi a systémem NELA, dále 

objektový návrh a návrh uživatelského rozhraní. V této části jsou taky použité technologie a 

jejich popis. Na závěr se bakalářská práce věnuje implementaci aplikací a jejich zapouzdření do 

systému NELA. 
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Obr. 1.1: Znázornění existence kognitivních funkcí 

1. Kognitivní funkce 

Slovo kognitivní je odvozeno z latinského slova cognitio, což v překladu znamená 

poznávání, odtud kognitivní tedy poznávací funkce. Kognitivní funkce jsou procesy a operace, 

které nám umožňují rozpoznávat, pamatovat si, učit se a přizpůsobovat se neustále se měnícím 

podmínkám prostředí. Kognitivní funkce se dají rozdělit do několika domén: 

pozornost- je zaměřenost a soustředěnost duševní činnosti na určitý objekt nebo děj 

exekutivní funkce- schopnost a dovednost plánovat, rozhodovat a realizovat cílevědomé 

 postupy a výkony 

paměť- schopnost organismu zaznamenat, uchovat a posléze nalézt určitou informaci 

 

 

 

Důležité je si uvědomit, že tyto domény neexistují 

zcela izolovaně, ale že se navzájem prolínají.  

 

 

1.1 Paměť 

 Paměť je schopnost organismů přijímat, ukládat, uchovávat a znovu vybavovat 

informaci v CNS, a to i po odeznění vyvolávajících podnětů. Lidská paměť umožňuje nejen 

přežití na základě využívání minulé zkušenosti, ale je nutná pro mnoho účelných činností a 

zajišťuje kontinuitu života i osobnosti. [1] 

1.1.1 Fáze paměti 

Informace v paměti prochází třemi fázemi a to vštípením (kódováním), uchováním 

(retencí) a vybavením (reprodukcí). Vštípením rozumíme přetvoření informace do podoby, 

která je pro lidskou psychiku srozumitelná a v případě potřeby ji dovede „rozluštit“. Retence je 

http://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php/slovo/realizovat-realisovat
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proces podržení nebo uchování zakódované informace v paměti po různě dlouhou dobu. 

Reprodukcí rozumíme vyhledání informace v dlouhodobé paměti a její vyvolání zpět do 

vědomí, a to zejména v situacích, kdy ji potřebujeme k dalším psychickým aktivitám. Vštípení i 

vybavení může být bezděčné (spontánní) nebo záměrné. Reprodukce má dvě základní formy, a 

to spontánní vybavování (free recall) a znovupoznání – rekognici. Znovupoznání je vybavování 

při opětovném přímém vnímání stejného nebo podobného objektu, jehož mentální reprezentaci 

jsme dříve uložili do paměti. Při spontánním vybavování se pokoušíme najít v paměti určité 

údaje bez jakýchkoliv vodítek. 

1.1.2 Model paměti 

V roce 1968 navrhli Richard Atkinson a Richard Shiffrin model paměti, který 

předpokládá existenci tří hlavních pamětních systémů. 

- prchavá senzorická paměť 

- krátkodobá, aktivní, vědomá paměť s omezenou kapacitou 

- dlouhodobá paměť s hypoteticky neomezenou kapacitou 

 

Senzorická neboli ultrakrátká paměť krátkou dobu uchovává informace přicházející ze 

smyslů. Tento časový interval je nezbytný pro jejich zpracování a ke stanovení důležitosti 

informace. Ultrakrátkou paměť tvoří zásobníky, které odpovídají jednotlivým smyslovým 

modalitám (zrak, čich atd.). 

Krátkodobá paměť slouží k podržení informací, které aktuálně potřebujeme ke svým 

psychickým aktivitám. Lze v ní podržet informace, které odpovídají nejrůznějším smyslovým 

modalitám, uchováváme v ní také citové zážitky. Informace se v ní udrží přibližně 15-30 

sekund. Kapacita krátkodobé paměti se pohybuje kolem „magického čísla 7 ± 2". Jednotlivé 

položky mohou být velmi jednoduché, např. čísla nebo slova, ale také poměrně komplikované. 

Údaje lze totiž sdružovat do smysluplných jednotek, jednotku může představovat například 

věta, která bude plná informací např. „ Šetři se osle.“ tato věta obsahuje informaci o poloměru 

Země, který je 6378 km. Mnozí odborníci pokládají krátkodobou paměť za jakýsi „pracovní 

stůl" vědomí, za kognitivní systém, jehož funkcí je dočasně uchovávat informace, které člověk 

aktuálně používá nebo zpracovává. Krátkodobá paměť se proto označuje také jako pracovní či 

operační paměť. Dočasně v ní uchováváme nejen informace přicházející ze senzorických 
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systémů, ale také data, která jsme si vybavili z dlouhodobé paměti. Se všemi těmito údaji 

provádíme potřebné mentální operace. Například při řešení matematické slovní úlohy si nejprve 

přečteme její zadání a důležité informace si krátkodobě zapamatujeme. Z dlouhodobé paměti 

pak vyvoláme do vědomí dříve osvojené matematické postupy, které potřebujeme k jejímu 

řešení. Nakonec se základními daty provedeme příslušné matematické úkony. Krátkodobá 

paměť je tedy oblastí lidské psychiky, v níž probíhá aktuální mentální aktivita. 

Dlouhodobá paměť je relativně pasivní komponenta paměti, která slouží k uskladnění 

obrovského množství informací. Někteří teoretici se domnívají, že její kapacita je téměř 

neomezená. Hovoří se o milionech, ba i miliardách informačních jednotek. Do dlouhodobé 

paměti ukládáme nejen informace zprostředkované našimi smysly, ale také své myšlenky, city, 

představy či sny, tedy psychické obsahy pramenící především z vnitřních zdrojů. Vštěpování 

údajů do dlouhodobé paměti probíhá záměrně nebo bezděčně. Při záměrném ukládání někdy 

používáme mechanické opakování neboli memorování, např. při učení slovíček cizího jazyka. 

Tato metoda však není příliš efektivní. Pokud opakujeme nějaký text, např. společnou modlitbu, 

naprosto bezmyšlenkovitě, pak se do dlouhodobé paměti neuloží. K přesunu informace z 

krátkodobé paměti do dlouhodobé nestačí mechanické opakování opírající se o akustickou 

podobu slov. Údaje přecházejí do dlouhodobé paměti především na základě tzv. sémantického 

kódování, což je zapamatování celkového, povšechného významu slov, vět nebo delšího 

psaného či mluveného textu. Využíváme ho častěji než memorování, a to při záměrném i 

bezděčném učení.[2] 

1.2 Testy a trénink 

Zde je přesný popis, který uvádí průběh jednotlivých testů a paměťového tréninku. Tyto 

testy a trénink vybral odborník, který se aktivně podílí na vývoji systému NELA a bude ho 

využívat. Vybrané testy a trénink rozšíří systém NELA, který se tak stane komplexnějším 

nástrojem pro testování a trénink pacientů. 
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1.2.1 Test opakování čísel 

Opakování čísel je test krátkodobé verbální paměti a pracovní paměti. Pracovní paměť 

se testuje při opakování čísel pozpátku. Test se začíná s instrukcí: „ Budu Vám číst čísla. 

Pozorně poslouchejte a až skončím, zopakujte čísla po mně přesně tak, jak jsem Vám je řekla.“ 

Čísla se čtou rychlostí jedno slovo za sekundu. Při čtení čísel pozpátku je instrukce stejná s tím 

rozdílem, že po testovaném chceme, aby čísla opakoval v obráceném pořadí. Testovanému se 

čtou čísla po cifrách, vždy dvakrát různá čísla o stejné délce a potom se délka zvýší o jednu 

cifru. Když testovaný udělá dvě chyby v jedné délce, test skončí. Při skórování se jako bod 

počítá každá správná odpověď. Pro všechny pacienty musí být shodná řada čísel a stejné 

instrukce, aby se mohl výsledek porovnat s normami. 

Příklad řady čísel 12;34;567;891;1234;5678 … 

1.2.2 Paměťový test učení 

Testuje verbální paměť a učení. Při testu se používají celkem tři sady slov a to dvě (A, 

B) po 15 a jedna (C) po 50 slovech. Test se začíná instrukcí „Budu Vám číst slova, dobře mě 

poslouchejte. Až skončím, napíšete co nejvíce slov, která si zapamatujete. Na pořadí nezáleží, 

prostě si zkuste vzpomenout na co nejvíce slov“. Po té se začnou číst jednotlivá slova ze sady A. 

Slova se čtou pomalu s krátkou odmlkou mezi jednotlivými slovy. To se opakuje pětkrát, jen se 

změní instrukce na „Nyní Vám přečtu znovu stejná slova a až skončím, znovu zapíšete co 

nejvíce slov, na která si vzpomenete, včetně těch, která jste napsal (a) poprvé. Na pořadí 

nezáleží. Vzpomeňte si na co nejvíce slov, ať už jste je před tím napsal (a), nebo ne.“. Po 

skončení pátého pokusu sady A se čte jednou sada B s instrukcí „Nyní Vám přečtu jiná slova 

než předtím. Vaším úkolem bude opět si zapamatovat co nejvíce slov. Až skončím, napíšete 

zase všechna slova, která jste si zapamatoval (a).“ Po tomto pokusu se provádí takzvané 

oddálené vybavení jedna, které začíná instrukcí: „Nyní bych chtěla, abyste si znovu vzpomněl 

(a) na slova, která jsme dělali na začátku (sada A). Zkuste si vzpomenout na co nejvíce slov, 

která jsme dělali před tím a zapište je.“ Slova ovšem už nepředčítáme. Za tímto pokusem 

následuje třiceti minutová pauza, po které se testuje tzv. oddálené vybavení dvě. Oddálené 

vybavení dvě začíná touto instrukcí „Nyní po Vás chci, abyste si znovu vzpomněl (a) na slova, 

která jsme dělali na začátku (sada A).“, slova opět nepředčítáme. Poslední částí je rekognice 

(znovu vybavení), která se uvádí instrukcí: „Teď Vám přečtu seznam slov a Vy mi u každého 
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zodpovíte otázku, jestli v té první sadě (sada A) bylo nebo ne.“. Čte se postupně sada C. Sady 

slov a instrukce jsou opět stejné pro všechny pacienty z důvodů objektivnosti výsledků. 

Vyhodnocení testu se provádí z postupně zapsaných odpovědí testovaného a to 

následujícím způsobem. Za každý pokus se počítají správně vybavená slova, konfabulace a 

opakování, totéž se počítá pro prvních pět pokusů dohromady. Když si testovaný vybaví jedno 

slovo v jenom pokusu dvakrát, počítáme jedno správné vybavení a jedno opakování. Jestliže si 

vybaví slovo, které do sady nepatří nebo jej pozmění, tak se započítá konfabulace. V případě, že 

se konfabulace opakuje, znovu se  nepočítá, ale přičte se bod k opakování.  

1.2.3 Test logické paměti 

Testuje verbální logickou paměť a je založen na dvou krátkých povídkách „A“ a „B“. 

Pacientovi se nejprve čte povídka „A“ a po té dvakrát povídku „B“ pokaždé s instrukcí: „Budu 

Vám číst příběh. Vaším úkolem bude si jej zapamatovat. Později napíšete co nejvíce toho, co 

jste si zapamatoval (a).“. Po 30 minutách se po pacientovi žádá, aby si ještě jednou, ale už bez 

předčítání, vzpomněl na příběhy „A“ a „B“. 

Vyhodnocení se provádí na základě vybavených informací z příběhu např. za uvedení 

správného jména hlavního hrdiny nebo za název místa, kde se děj odehrává, přičteme bod.  

1.2.4 Paměťový trénink pomocí virtuálního světa 

Trénink simuluje situaci z běžného života, pacient si přečte recept, pokusí se ho 

zapamatovat a půjde podle něj nakoupit. Poté pacient uvidí promíchaný postup receptu a jeho 

úkolem bude jednotlivé kroky postupu dát do sledu, který odpovídá původnímu postupu. Tímto 

trénuje hned několik druhů paměti např. v obchodě trénuje paměť pracovní. 
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2. Návrh 

2.1 Požadavky 

Aplikace pro testy a tréninky musí dodržovat testovací postupy popsané výše a 

vyhodnocovat získané výsledky pacientů. Tréninková aplikace musí obsahovat více stupňů 

obtížnosti a musí zde být možnost nastavovat stupně obtížnosti lékařem pro každého pacienta 

individuálně. Obě aplikace musí být součástí systému NELA (webový informační, testovací a 

tréninkový systém). V tomto systému musí být možné nastavit sadu aplikací, ke kterým bude 

pacient moci samostatně přistupovat. Dále bude umožněno vizualizovat a porovnávat výsledky 

aplikací. 

2.2 Zvolené technologie 

Pro tvorbu těchto aplikací byl zvolen Microsoft Silverlight a PHP.  

2.2.1 Microsoft Silverlight 

 Microsoft Silverlight je moderní technologie pro tvorbu dynamického obsahu 

webových stránek, která umožňuje v rámci kontextu kombinovat klasické textové prvky, 

vektorovou a rastrovou grafiku, animace a také video. Nabídne tak uživateli daleko příjemnější 

prostředí, než na jaké byl zvyklý od příchodu bohatých internetových aplikací (RIA aplikaci). 

Silverlight je poměrně nová technologie, která byla veřejnosti představena v dubnu roku 

2007. V době svého vypuštění ovšem neměla lehkou pozici. Na internetovém trhu totiž byla 

neohrozitelnou jedničkou konkurenční technologie Adobe Flash. I přesto se ovšem 

dokázal Silverlight prosadit a dnes se nabízí již ve své čtvrté verzi. Dostupný je jako doplněk 

pro řadu prohlížečů (Internet Explorer, Firefox, Safari, Opera, Chrome) i operačních systémů 

(Windows, Mac OS X  a pro Linux pod názvem Moonlight). 

Technologie Silverlight je společností Microsoft paralelně vyvíjena společně s 

technologií Windows Presentation Foundation, která je určena pro desktopové aplikace. Obě 

technologie jsou si velmi podobné a dá se říci, že Silverlight je funkční podmnožinou WPF s 
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Obr. 2.1: Informační okno MS Silverlight 

důrazem na bezpečnost pro běh ve webovém prohlížeči. Na svou podobnost s 

technologií Windows Presentation Foundation se Silverlight odkazoval názvem Windows 

Presentation Foundation/Everywhere (WPF/E), pod kterým byl vyvíjen. 

Do verze Silverlight 2.0 byly tyto platformy striktně rozděleny jako webová (pro vývoj 

bohatých webových stránek, RIA) a desktopová (pro vývoj klasických aplikací pro Microsoft 

Windows). S třetí verzí se ovšem rozdíly mezi oběma platformami zmenšily, protože lze od té 

doby Silverlight aplikace nainstalovat jako klasické aplikace a je možné (s povolením uživatele) 

přistupovat k lokálním prostředkům, jakými jsou například disk, webová kamera, tiskárna apod. 

Přívlastek Everywhere tak dostal nový význam ve smyslu multiplatformosti. Zatímco je 

tedy Windows Presentation Foundation vázáno na platformu Microsoft Windows s 

nainstalovaným kompletním rozhraním .NET Framework 3.0 (a vyšším), Silverlight aplikace 

běží i na jiných platformách pouze s pomocí malého doplňku. 

Aby se uživateli zobrazil interaktivní obsah aplikace technologie Silverlight, musí si do 

webového prohlížeče nainstalovat doplněk obsahující prostředí pro běh. Pokud ho nainstalovaný 

ještě nemá a navštíví stránku se Silverlight aplikací, objeví se mu podobné informační okno, 

jaké je na obr. 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek je obvykle doplněn odkazem, který uživatele nasměruje na 

adresu http://www.microsoft.com/getsilverlight/default.aspx. Samotná instalace je zjednodušená 

na naprosté minimum a zvládne ji i naprostý laik.  

Při vývoji Silverlight aplikací se používají zpravidla dva nástroje. První z 

nich, Microsoft Expression Blend (aktuálně ve verzi 4), je určen designerům k tvorbě 

uživatelského rozhraní, animací a dalších prvků nesouvisejících s logikou aplikace. Na druhé 

http://www.microsoft.com/getsilverlight/default.aspx
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straně se nachází Microsoft Visual Studio (aktuálně ve verzi 2010), které slouží právě k definici 

chování. 

Zjednodušeně můžeme říci, že výsledkem práce návrháře v nástroji Blend je tvář 

aplikace (soubor XAML), které vývojář vdechne život pomocí nástroje Visual Studio a kódu na 

pozadí. Oba tak pracují na své izolované části, používají nástroje jim bližší a dohromady tvoří 

společnou aplikaci nad jednotnou platformou.[3] 

Jelikož nejsou hranice mezi aplikační logikou a vzhledem striktně dány, lze v omezené 

míře použít oba dva tyto nástroje i k úkolům toho druhého z dvojice.  

2.2.2 PHP 

PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především pro programování 

dynamických internetových stránek. Nejčastěji se začleňuje přímo do struktury 

jazyka HTML, XHTML či WML, což lze využít při tvorbě webových aplikací. PHP lze použít i 

k tvorbě konzolových a desktopových aplikací. 

Při použití PHP pro dynamické stránky jsou skripty prováděny na straně serveru – k 

uživateli je přenášen až výsledek jejich činnosti (interpret PHP skriptu je možné volat pomocí 

příkazové řádky). Syntaxe jazyka je inspirována několika programovacími jazyky 

(Perl, C,Pascal a Java). PHP je nezávislý na platformě, rozdíly v různých operačních 

systémech se omezují na několik OS-závislých funkcí a skripty lze většinou mezi nimi portovat 

bez jakýchkoli úprav. 

PHP podporuje mnoho knihoven pro různé účely - např. zpracování textu, grafiky, práci 

se soubory, přístup k většině databázových systémů podporuje celé řady internetových 

protokolů. 

PHP je vedle ASP(X) jedním ze dvou nejrozšířenějších skriptovacích jazyků pro web. 

Oblíbeným se stal především díky jednoduchosti použití, bohaté zásobě funkcí, a tomu, že 

kombinuje vlastnosti více programovacích jazyků a nechává tak vývojáři částečnou svobodu v 

syntaxi. [4][5] 

Vývojových prostředí je hned několik od jednoduchých například PSPad, který jen 

zvýrazňuje syntaxi až po složitější jako je Eclips, který umí i debug. K přihlédnutí snadné 

instalaci PSPadu bylo využito toto vývojové prostředí.  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Skriptovac%C3%AD_jazyk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Programovac%C3%AD_jazyk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Internet
http://cs.wikipedia.org/wiki/HyperText_Markup_Language
http://cs.wikipedia.org/wiki/Extensible_HyperText_Markup_Language
http://cs.wikipedia.org/wiki/WML
http://cs.wikipedia.org/wiki/Server
http://cs.wikipedia.org/wiki/Syntax
http://cs.wikipedia.org/wiki/Perl
http://cs.wikipedia.org/wiki/C_(programovac%C3%AD_jazyk)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pascal_(programovac%C3%AD_jazyk)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Java_(programovac%C3%AD_jazyk)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Platforma
http://cs.wikipedia.org/wiki/Opera%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Opera%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/ASP
http://cs.wikipedia.org/wiki/ASP.NET
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2.3 Objektový návrh 

2.3.1 Testovací aplikace 

Testovací aplikace bude mít hlavní objekt Main, ve kterém se budou spouštět objekty 

představující jednotlivé tréninky. Další objekty v aplikaci budou opakování čísel, test 

paměťového učení a logická paměť. Těmto objektům předá Main při spuštění objekt Canvas a 

objekt přehrávač. Do canvasu budou objekty vkládat své ovládací a vizualizační prvky a pomoci 

přehrávače budou přehrávat audio soubory. 

 

2.3.2 Tréninková aplikace 

Tréninková aplikace bude mít hlavní objekt Main, který se bude starat o běh celé 

aplikace, dále objekty, které budou představovat části virtuálního světa jako obchod, pokladna, 

domov, člověk, recept, zboží a zadaní receptu. A nakonec objekty pro další komunikaci 

s uživatelem jako pokračování a nedostatek surovin. Objekty obchod, pokladna, domov a zadaní 

receptu budou mít reference na Main, aby s ním mohly dále komunikovat a pracovat. Funkce 

objektů je jasně daná jejich názvem: 

Obchod- řeší nakupování 

Pokladna- řeší platbu 

Domov- řeší správnost receptu 

Člověk- uchovává informace o uživateli (např. obsah jeho virtuální peněženky) 

Recept- uchovává informace o receptu (např. postup) 

Zadání receptu- řeší výběr receptu pro uživatele 

Nedostatek surovin- oznamuje uživateli stav jeho nakoupených surovin 

Pokračovat- ptá se uživatele jestli chce v tréninku ještě pokračovat 
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Obr. 2.2: Komunikace z pohledu Silverlight aplikace 

2.4 Způsob komunikace 

Zjednodušeně můžeme říct, že aplikace bude mít dva vstupy informací a jeden výstup. 

Kde první vstup představuje NELA, která aplikaci sdělí, jaký pacient s ní chce pracovat a 

s jakým nastavením se má aplikace spustit. Druhým vstupem budou samotní uživatelé, kteří 

budou provádět v  aplikaci test nebo trénink podle typu aplikace. Výstup aplikace budou 

výsledky testu nebo tréninku, které je nutné zapsat do databáze.  

 

 

 

2.4.1 Vstupy 

První možnost, jak vyřešit problém inicializace aplikace, bylo řešení pomocí souboru, 

který by se vytvořil na serveru při přihlášení uživatele a aplikace by si jej při spuštění přečetla. 

Na první pohled se tím komunikace vyřešila, ale může nastat případ, kdy se na server přihlásí 

více uživatelů najednou a došlo by k přepsání souboru. V tom okamžiku by Silverlight aplikace 

přečetla nepravdivá data o většině uživatelů, kteří by ji spustili. Druhá možnost je použítí 

inicializačních parametrů, které se vkládají do html kódu spolu se Silverlight objektem. Takže 

při generování stránky pro Silverlight aplikaci se do html přidají údaje o uživateli z PHP relace 

(session). Silverlight aplikace si přečte inicializační parametry hned při spuštění a může s nimi 

ihned pracovat. V tomto řešení se k Silverlight aplikaci nedostanou žádná nepravdivá data, tudíž 
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toto řešení bylo použito. Přijímání dat od uživatele řeší Silvelight sám pomocí ovládacích prvků 

(button,textblock,..). 

2.4.2 Výstup 

Silverlight sám osobě nemůže komunikovat s databází, ale může komunikovat se 

serverem pomocí http. To nám umožní využít webovou službu, která bude prostředníkem mezi 

aplikací a databází. Webové službě se pak budou předávat data pomocí parametrů v url, tím se 

vyřeší zápis výsledků do databáze systému NELA. 

2.5 Návrh uživatelského rozhraní 

Uživatelské rozhraní by mělo ladit se systémem NELA dále by mělo být intuitivní a ne 

příliš složité. Uživatelské rozhraní pro testovou aplikaci by mělo být navíc co nejvíce strohé, 

aby nedocházelo ke zbytečnému rozptýlení testovaného.  

2.5.1 Testovací aplikace 

Kvůli požadavkům na testovací aplikaci se rozhraní omezí jen na nezbytné prvky, které 

umožní funkčnost aplikace: 

Text blok – pro zadání instrukce testovanému 

Text box – pro vstup od uživatele 

Tlačítko – pro potvrzení akce 

Reproduktor – pro ovládání hlasitosti 

Tyto prvky se použijí ve všech třech testech. Rozdíl bude pouze v počtu použitých 

prvků, ve velikosti prvků (například u paměťového testu bude velikost text boxu větší než u 

testu opakování čísel z důvodu velikosti vstupního řetězce) a jejich rozmístění. 

Na obr. 2.3 je test opakování čísel. První okno zobrazuje instrukci a čeká na start, druhé 

okno je pro zadání čísel, které si testovaný zapamatoval. V pravém dolním rohu se nachází 

symbol reproduktoru, pomocí kterého se nastavuje hlasitost zvuku. 
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Obr. 2.3: Uživatelské rozhraní testu opakování čísel 

Obr. 2.4: Uživatelské rozhraní pro zadání receptu 

 

2.5.2 Tréninková aplikace 

Uživatelské rozhraní pro trénink bude obsahovat několik samostatných oken a to okno 

pro zadání receptu, město, obchod a složení receptu. Když uživatel přejede myší po jakémkoli 

ovládacím prvku tak se tento prvek zvětší, aby upozornil uživatele na svou schopnost interakce. 

V okně pro zadání receptu bude vlevo blok se zadaným receptem, vpravo dole budou 

šipky pro případné otočení listu, kdyby se recept nevešel na jednu stránku a ve zbylém místě 

budou instrukce pro další krok.  
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Obr. 2.5: Uživatelské rozhraní města 

Obr. 2.6: Uživatelské rozhraní obchodu 

Okno pro město zobrazuje obchody, domov a obsah nákupní tašky i peněženky. Obsah 

tašky lze procházet pomocí šipek, které jsou pod ní anebo pomocí kolečka na myši. Po kliknutí 

na položku z nákupní tašky se zobrazí její detailnější popis v pravém horním rohu.  

 

Okno pro obchod obsahuje zboží a nákupní košík, který je ve stejné formě, jako 

nákupní taška je navíc obohacen o možnost odebrání zboží z košíku. 
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Obr. 2.7: Uživatelské rozhraní pro složení receptu 

Obr. 2.8: Uživatelské rozhraní systému NELA 

Když se ukazatel myši přesune na jakékoliv zboží, tak se toto zboží zvětší a zobrazí se 

jeho detailní popis v pravém horním rohu. Po kliknutí na zboží se toto zboží přidá do košíku. Při 

vkládání zboží do košíku se z důvodu tréninku uživateli cíleně nezobrazuje celková hodnota 

nákupu. 

Okno pro složení receptu obsahuje dva bloky, mezi kterými je možné přesouvat 

jednotlivé položky. Položka, na které je aktuálně ukazatel myši, se zvýrazní tučným písmem. 

Vybraná položka změní barvu textu na červenou. 

 

2.5.3 NELA 

Uživatelské rozhraní pro 

zobrazení výsledků a jejich 

administraci v systému NELA 

bude totožné s tím, které se již 

v tomto systému používá, aby 

nenarušilo vzhled celého systému. 
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3. Implementace 

Implementace je rozdělena do tří kroků a to implementace testů, tréninku a 

zakomponování aplikací do systému NELA.  

3.1 Testovací aplikace 

Testovací aplikace jsou naimplementovány do jednoho projektu, ve kterém každý test 

představuje jednu třídu nesoucí název tohoto testu. Ve všech testech se přehrává zvuk, tedy 

výhodné bylo vytvořit další třídu, která obstará práci se soubory a přehrávačem a také vytvořit 

třídu, která se postará o úvodní nastavení zvuku. 

Třída, která se stará o přehrávání audio souborů nese název „Prehravac“. Konstruktor 

této třídy má dva parametry. Canvas, do kterého se vloží ovládací prvek přehrávače určený 

k nastavení hlasitosti a druhý parametr slouží k vložení prvku mediaElement do hlavní třídy 

projektu. MediaElement je ovládací prvek obstarávající samotné přehrávaní zvuku. Třída 

„Prehravac“ má naimplementovány veřejně přístupné (public) metody pro nastavení souboru, 

který se má přehrát a pro zahájení a ukončení přehrávaní. Dále tato třída obsluhuje vizualizaci 

nastavení zvuku, to znamená, že do pravého spodního rohu nahraje obrázek reproduktoru, který 

se mění s měnící se hlasitostí. Dále zajistí zobrazení posuvníku pro nastavení hlasitosti, při 

najetí myši na obrázek reproduktoru. Tato třída implementuje i událost oznamující skončení 

přehrávaní zvukového souboru. 

Třída pro úvodní nastavení zvuku zobrazí text „Nyní probíhá zvuková zkouška atd.“ a 

začne přehrávat zvukové stopy s čísly v náhodném pořadí pomocí třídy „prehravac“ po 

dokončení nastavení zvuku třída ohlásí pomocí události hlavní třídě, že skončila. 

Hlavní třída při spuštění aplikace načte inicializační parametry, podle kterých se později 

rozhodne, jaký test spustí. Nejdříve ovšem spustí test zvuku, ten po dokončení vyvolá událost 

oznamující jeho ukončení. Na tuto událost je zaregistrovaná metoda, která obstará spuštění 

vybraného testu pomoci načtených inicializačních parametrů. 
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3.1.1 Opakování čísel 

V této třídě jsou důležité dva listy polí čísel, tzv. předlohy, ve kterých jsou uložena čísla 

přesně tak, jak se mají předčítat testovanému. Předlohy se používají jak pro přehrávání 

správných cifer, tak pro vyhodnocení. 

V třídě jsou tři základní metody, první z nich se stará o přehrávaní zvuku, druhá 

vyhodnocuje výsledky, aby třetí mohla rozhodnout, jak bude test pokračovat. 

První metoda se spouští při přetečení časovače, nejdřív vznese dotaz,  zda může začít 

přehrávání. Pokud ne, tak nastaví uživatelské rozhraní a čeká se na vstup od uživatele. Když 

metoda může přehrávat, přehraje zvukový záznam uložený v soboru, který vybere podle indexu. 

Po spuštění přehrávání nastaví indexy na následující soubor k přehrání. Když zjistí, že 

nastavený index by byl mimo pole, zakáže příští přehrání, aby se v dalším kroku nepřehrála 

další řada čísel, ale aby se čekalo na vstup od uživatele. 

Druhá metoda porovnává vstup od uživatele s předlohou a tím zjišťuje správnost 

zadaných hodnot, zároveň výsledek zapisuje do skóre a vrací hodnotu výsledku (true, false). 

Poslední metoda při spuštění startuje časovač, použije uživatelem zadané hodnoty a 

posílá je vyhodnocovací metodě. Po zjištění výsledku se rozhodne, jestli se má časovač zastavit 

nebo běžet podle toho, jestli se má přehrát další soubor nebo zda test skončil. 

Celá třida pak zjednodušeně funguje následujícím způsobem. Nejdříve se spustí 

časovač, ten po přetečení spustí přehrání zvukového záznamu cifry. Časovač přetéká tak dlouho, 

dokud se nepřehraje celá sada cifer. Po ukončení přehrání sady cifer se čeká na vstup od 

uživatele. Jakmile uživatel potvrdí zadané hodnoty, vyhodnotí se a rozhodne se, zda se má číst 

další řada nebo pokračovat druhým úkolem nebo jestli se má test ukončit. 

Časovač se používá z důvodu dodržení časového intervalu mezi přehráním jednotlivých 

cifer. 

3.1.2 Logická paměť 

Třída, která představuje tento test je poměrně jednoduchá, má za úkol postupně přehrát 

dva soubory s tím, že druhý soubor přehraje dvakrát. Po každém přehrání třída čeká na vstup od 

uživatele. Po třetím vstupu dat třída čeká na uplynutí třiceti minut, v okamžiku uplynutí této 

doby se pokračuje druhou částí testu, kde třída už jen bere data od uživatele. 



 

 18 

 

Po startu testu se spustí metoda, která obstarává přehrání správného souboru tím, že si 

uchovává počet přehrání. Po dokončení přehrávání se pomocí události z přehrávače nastaví 

rozhraní pro zadání vstupních dat od uživatele. Po třetím vstupu dat se spustí časovač, který je 

nastaven na minutu. Při odchytávání události tick od časovače se testuje, zda už uběhlo třicet 

minut. Pokud ano, časovač se zastaví a nastaví se uživatelské rozhraní pro další vstup dat. 

Pokud ne, změní jen v uživatelském rozhraní informace o době, kterou má uživatel ještě počkat. 

Po ukončení testu třída vyvolá událost, oznamující hlavní třídě, že je ukončena. 

3.1.3 Paměťový test učení 

Jeho základem jsou tři pole řetězců (ty jsou používány jako předlohy pro porovnávání a 

pro složení cesty k souboru), ve kterých jsou uložena slova, která budou předčítána uživateli. 

Tato slova jsou shodná s názvy souborů se zvukovým záznamem daného slova, kvůli 

efektivnějšímu výběru zvukového souboru. Zatím co v předešlých testech se zvukový soubor 

vybíral pomocí konstrukce switch, tady se zvukový soubor adresuje přímo. Základem url 

souboru je řetězec z předlohy, který představuje název souboru, k tomu se dále připojí složka, 

ve které je umístěn a jeho typ. Řetězce s názvy souborů jsou uloženy bez háčků a čárek a „y“ je 

nahrazeno „i“. Tyto úpravy mají význam při porovnávání vložených slov uživatelem 

s předlohou. Před samotným porovnáváním se totiž slovo vložené uživatelem upraví kvůli 

odstranění možných pravopisných chyb a překlepů, které by při verbální komunikaci nevznikly. 

Úprava slova vloženého uživatelem je stejná jako úprava názvu souboru, pouze se u něj navíc 

odstraňují mezery.  

Test začíná spuštěním časovače, který po přetečení zavolá metodu pro nastavení 

přehrávače, metoda zjistí, z jaké předlohy se má vybrat slovo a podle něj nastaví daný soubor do 

přehrávače a zvýší ukazatele na slovo, které by se mělo přehrát příště. Pokud metoda zjistí, že 

už bylo přehráno poslední slovo, vyvolá metodu, která znemožní další přehrávání. Poté metoda 

pro obsluhu přetečení spustí přehrávač. Po přehrání přehrávač vyvolá událost, na kterou je 

zaregistrovaná metoda, která se ptá, jestli toto přehrání bylo poslední, pokud ano, nastaví 

příslušné uživatelské rozhraní pro příjem dat od uživatele a zastaví časovač. Pokud ne, 

pokračuje se v přehrávání. Data uživatel vkládá do text boxu a po každém slově stiskne enter. 

Enter aplikace odchytí a podívá se, zda je v text boxu řetězec, pokud ano, uloží jej do výsledků, 

pokud ne, nenastane žádná akce. Po vložení posledního slova, na které si uživatel vzpomněl, 

klikne uživatel na tlačítko pokračovat, to vyvolá událost, na kterou je zaregistrovaná metoda, 
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která rozhodne podle počtu přehrání celých sad, jak se bude pokračovat. Po šestém přehrání a 

vložení dat se zobrazí uživatelské rozhraní, které bude chtít po uživateli opět zadat data. Jakmile 

uživatel zadá poslední data, zapne se časovač, který je nastaven na minutu. Na událost časovače 

značící přetečení je zaregistrovaná metoda hlídající počet přetečení časovače, když se tento 

počet bude rovnat třiceti, uživatelské rozhraní se přenastaví na další fázi testu. Tímto test dodrží 

stanovenou dobu, která musí uplynout mezi těmito fázemi testu. V předposlední fázi testu se jen 

přijímají data od uživatele. Po zahájení poslední části testu se nastaví přehrávač na první slovo 

v poslední sadě, slovo se přehraje a uživatelské rozhraní se nastaví na přijetí informace (true / 

false) pomocí dvou tlačítek. Na událost obou tlačítek vyvolanou klikem je zaregistrovaná stejná 

metoda, která se ptá, jaké tlačítko bylo stisknuto a podle toho zapíše výsledek. Takto se přečte 

celá poslední sada slov. Třída končí vyvoláním události, která informuje hlavní třidu, že test 

skončil. 

 

Událost oznamující ukončení testu v sobě nese jeho výsledky. Výsledky hlavní třída 

přečte a předá je php skriptu. Předání výsledků probíhá přesměrováním stránky na odkaz, kde je 

umístěn php skript. Výsledky se skriptu předají pomocí parametrů. Skript si přečte parametry 

pomocí metody GET, připojí se na databázi, vloží do ní výsledky a ukončí připojení k databázi. 

Po té skript přesměruje stránku na zobrazení výsledku testů v systému NELA. 

3.2 Tréninková aplikace 

Pro implementaci tréninku byla zvolená jiná metoda práce s uživatelským rozhraním 

nežli u implementace testů a to z důvodu složitosti uživatelského rozhraní tréninkové aplikace. 

Zatímco u testovacích aplikací se o rozhraní starala sama třída, u tréninků bylo využito objektu 

User Control, který se skládá ze dvou částí, a to ze souboru typu xaml, kde se definuje 

uživatelské rozhraní a ze souboru cs, kde se definuje logika. Soubor xaml umožnuje nejen 

definici uživatelského rozhraní, ale mohou se v něm vytvářet i různé animace. V této aplikaci 

bylo využito hlavně animace typu double animation, které nastavují vlastnosti datového typu 

double. Tato animaci je použita na zvětšování a zmenšování obrázků a polí s textem, které měli 

funkci tlačítka, aby se tato jejich vlastnost zvýraznila. Dále je i použita animaci 

Color animation, která nastavuje vlastnosti typu barvy. 
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Aplikaci řídí hlavní třída, ve které jsou umístěny instance všech user controls, dále tato 

třída obsahuje instance třídy person a list s inicializačními parametry. Třída person v sobě 

uchovává tyto informace: seznam nakoupených položek, aktuální obsah peněženky a list 

úspěšně zvládnutých receptů. Hlavní třída implementuje metody určené pro přepínaní mezi 

jednotlivými user controls, metody pro získání informací o zadaném receptu, metodu pro 

zapsání výsledků do databáze a metodu pro ukončení aktuálního pokusu a následného nastavení 

pro pokus nový. Hlavní třída ze všeho nejdříve načte inicializační parametry, uloží je do listu 

jim určenému a nastaví podle nich obtížnost tréninku. Poté vytvoří novou instanci objektu 

„zadání receptu“ a zobrazí ho. 

 

User control „zadání receptu“ obsahuje tři seznamy receptů, v každém seznamu je jiná 

obtížnost receptu. Seznamy jsou tvořeny listy „receptů“, kde recept je třída, která uchovává 

podrobné informace o receptu (cena, potup, suroviny, název, zadání). Dále obsahuje instanci 

receptu, kde se ukládá aktuálně zadaný recept pro snadnější přístup k jeho datům, metodu pro 

náhodný výběr s ohledem na to, jaké recepty už uživatel v této instanci aplikace dostal. Tento 

náhodný výběr se provádí následujícím algoritmem. Vytvoří se kopie ze seznamu receptů, který 

je vybrán dle obtížnosti. Pokud je obsah úspěšně zvládnutých receptů menší než obsah kopie 

receptů, tak se začnou z kopie seznamu receptů, postupně odstraňovat úspěšně vyřešené recepty. 

Po dokončení odstraňování se vybere náhodné číslo v rozmezí daném velikostí listu seznamu a 

to ukáže na vybraný recept. Pokud seznam úspěšně zvládnutých receptů bude větší, vybere se 

náhodně recept bez odstranění již zvládnutých receptů. Dále tato metoda zobrazuje šipky pro 

listování zadáním receptu za předpokladu, že jeho zadání se nevleze na jednu stránku 

zobrazeného bloku. Další metoda, kterou obsahuje, slouží k naplnění seznamu receptů. Zbylé 

metody řeší uživatelské rozhraní například zvětšení šipek, na kterých je aktuálně ukazatel myši, 

určených pro listovaní atd.  

Tento user control při vytvoření vybere recept podle obtížnosti a zobrazí ho uživateli 

spolu s instrukcemi pro další postup v aplikaci. Když si uživatel zapamatuje postup a další 

potřebné informace, klikne na pole s nápisem „jít nakupovat“, to vyvolá událost, na kterou je 

zaregistrovaná metoda, která obstará změnu zobrazeného user contol na user control s názvem 

„obchody“. 
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User control „obchody“ slouží jako rozcestník, odtud se uživatel dostane do obchodů, 

kde může nakupovat a také může jít domů, kde sestaví recept. Navíc zobrazuje aktuální obsah 

tašky a peněženky. User control obsahuje zejména metody, které se starají o uživatelské 

rozhraní a metody pro přepínaní jednotlivých user controls. Potom také další metody, které 

nejsou triviální. Tím je metoda, která se stará o přidávání položek do tašky. Když se přidá 

položka do tašky, metoda vytvoří novou instanci objektu text blok, nastaví mu parametry např. 

výšku, šířku, text atd., Potom metoda zjistí jaké souřadnice má poslední položka v seznamu, 

k nim přičte její velikost a tuto hodnotu nastaví položce, která se přidává do toho seznamu a na 

závěr metoda zjišťuje, jestli se položka vejde do vymezené oblasti seznamu a podle toho ji 

nastaví viditelnost (vleze-visible, nevleze-collapsed). Další metoda zjišťuje, jestli uživatel může 

jít domů a pokusit se sestavit recept. Metoda porovnává seznam nakoupených surovin se 

seznamem potřebných surovin pro nákup. Když seznam obsahuje všechny potřebné suroviny, 

zobrazí se user control domov, když ne, zobrazí se user control s hláškou o nedostatku surovin a 

otázkou, jestli chce uživatel pokus vzdát nebo jestli chce pokračovat v nakupování. Poslední dvě 

metody obstarávají rolování seznamu surovin v košíku, každá jedním směrem. Při rolování se 

přenastaví souřadnice a viditelnost všech surovin. 

 

User control „obchod“ slouží k nakupování surovin a obsahuje jejich popis. O každou 

surovinu se starají tři metody. První je zaregistrovaná na událost, která se vyvolá při umístění 

ukazatele myši na její obrázek (mouse enter), tato metoda zavolá animaci zvětšení 

nadefinovanou v xaml souboru. Druhá je zaregistrovaná na událost, která se vyvolá při umístění 

ukazatele myši mimo obrázek potom, co na něm myš byla (mouse leave), tato metoda zavolá 

animaci zmenšení. Třetí metoda je zaregistrovaná na událost kliknutí levým tlačítkem myši 

(mose left button down) a volá metodu přidání suroviny do košíku, která funguje stejně jako 

metoda přidání suroviny do tašky z user control obchody. Dále objekt má metodu na odebrání 

položky z košíku. Ta odebere surovinu a přenastaví všechny souřadnice zbylých surovin tak, 

aby mezi nimi nebyla mezera, a s tím nastaví i související viditelnost. V aplikaci se tyto objekty 

nacházejí tři pod názvem pekařství, potraviny a řeznictví. Když v obchodech uživatel klikne na 

„zaplatit“, zavolá se metoda, která obstará zobrazení objektu „pokladna“. 
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User control „pokladna“ obsahuje metodu na sumu celého nákupu, metodu, která 

v případě nedostatku peněz nastaví předešlý user control na zobrazovaný a metodu, která při 

zaplacení odečte uživateli peníze a přidá mu zaplacené suroviny do nákupní tašky. Ostatní 

metody obstarávají uživatelské rozhraní. 

Po zaplacení se uživatel ocitne v user control s názvem „obchody“ a po nakoupení 

všech surovin bude chtít sestavit postup, takže klikne myší na domov. 

 

 

User control „domov“ obsahuje metodu, která vytvoří kopii pole s postupem receptu a 

prázdný list řetězců. Z kopie náhodně vybírá a poté maže řetězce a vkládá je do listu. Tímto 

algoritmem vznikne zamíchaný postup, který se metodou pro naplnění seznamu vloží do 

uživatelského rozhraní. Dále objekt obsahuje metody pro přesouvání jednotlivých částí postupu. 

Tato metoda musí po přemístění prvku přepočítat a přenastavit souřadnice prvků v seznamech, 

aby nevznikala volná místa, nebo aby se prvky nepřekrývaly. Další metoda porovnává seznam 

vytvořený uživatelem se správným seznamem postupu. Když uživatel správně sestaví seznam, 

zobrazí se mu dialogové okno s otázkou, zda chce pokračovat dalším testem nebo chce skončit. 

Pokud seznam sestaví špatně, zobrazí se mu dialogové okno s otázkou, zda chce seznam 

předělat nebo se chce vzdát. Další metody se starají o chod uživatelského rozhraní (např. když 

se označí prvek ze seznamu, změní barvu atd.). Zbylé metody jsou na rolování seznamů, tyto 

metody jsou popsány výše. 

Po ukončení každého pokusu, úspěšného či neúspěšného, se pomocí objektu web client 

volá php skript, kterému se pomocí parametrů předají informace o výsledku a o uživateli 

(informace o uživateli jsou v inicializačních parametrech), skript si informace vybere metodou 

GET, připojí se na databázi a zapíše do ní výsledek. Poté skript ukončí spojení s databází a 

ukončí se. 
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3.3 Nela 

Při vývoji webové aplikace založené na technologii PHP, se musí pro testování využít 

webový server (Apache), spolu se skriptovacím jazykem PHP a  databází (v tomto případě 

MySQL). Jsou dvě možnosti, jak si webový server zpřístupnit. Buď se nainstaluje kompletní 

webový server přímo na počítač, kde se webová aplikace vyvíjí, nebo se využije nějaký vhodný 

(free) webhosting. V této práci byl využit (free) webhosting.  

Prvním krokem bylo nahrání celé aplikace NELA na server a vytvoření databázové 

struktury systému pomocí skriptů. 

Pro vložení aplikací do systému NELA bylo nutné upravit strukturu jeho databáze. 

Nejdříve tabulku test, kde je seznam všech dostupných testů a tréninků. Do této tabulky se 

přidaly tři testy (Paměťový test-opakování čísel, Paměťový test-Logická paměť, Paměťový test 

učení) a jeden trénink (Paměťový trénink). Podle této tabulky zobrazuje systém NELA dostupné 

testy. 

Dále bylo potřeba do databáze přidat za každý test a trénink tabulku pro výsledky. Pro 

test opakování čísel se do databáze přidala tabulka s atributy „id výsledku“, „datum“, „skoreA“, 

„skoreB“, „id paclek“, „role“. Kde „skoreA“ a „skoreB“ představují počet správně 

zopakovaných čísel, A pro první pokus, B pro druhý pokus. Podle atributu „role“ systém pozná, 

jestli se jedná o lékaře nebo pacienta a „id paclek“  ukazuje přímo na osobu buď z tabulky lékař 

nebo pacient. 

Pro test paměťového učení se do databáze přidala tabulka s atributy, které odpovídají 

výsledkům testu a to počet správně vybavených slov ve všech pokusech, počet konfabulací ve 

všech pokusech, počet opakování ve všech pokusech a počet správně vybavených slov při 

rekognici. Plus atributy důležité pro chod systému „id výsledku“, „id paclek“, „role“ a „datum“. 

Pro test logické paměti se přidala tabulka s následujícími atributy „příběh A“, „příběh 

B1“, „příběh B2“ a opět atributy potřebné pro chod systému. 

Pro paměťový trénink s atributy „obtížnost“, „výsledek“ a opět atributy potřebné pro 

chod systému. 

Dále bylo potřeba vytvořit tabulku pro nastavení tréninku, ta obsahuje atribut 

„obtížnost“ a další atributy pro systém. Této tabulky se systém dotazuje na nastavení před 

každým spuštěním paměťového tréninku. 
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V adresáři systému NELA se vytvořila složka s názvem „pametovy-test“ pro uložení 

všech nově vzniklých PHP souborů a skriptů z důvodu oddělení těchto skriptů a skriptů, které 

mají na starost samotnou funkčnost systému. 

 Bylo potřeba naimplementovat skripty, které budou provádět veškerou práci s výsledky 

od jejich zobrazení až po smazání a skripty pro nastavení obtížnosti tréninku, k jejich vytvoření 

byli použity skripty již vymyšlené a to z důvodu zachování určité logiky systému NELA a také 

pro snazší orientaci v kódech pro programátory, kteří budou systém NELA dále rozvíjet.  

Poslední skripty, které bylo třeba vytvořit, jsou skripty spouštějící Silverlight aplikace. 

Důležitým úkolem těchto skriptů není jen nahrávání Silverlight objektu do stránky, ale i vložení 

inicializačních parametrů do HTML kódu, ze kterého si Silverlight aplikace tyto parametry 

přečte a podle nich bude spouštět aplikace a zapisovat výsledky uživatelům do databáze.  

Samotné Silverlight aplikace jsou uloženy ve složce „ap-silverlight“, která se nachází ve 

složce paměťový test. 

Systém NELA se vyvíjel v rámci diplomové práce, která se rovněž zpracovávala 

v tomto roce. To znamená, že systém NELA nebyl zcela zdokumentován a tudíž orientace 

v kódu tohoto systému byla velmi náročná a zdlouhavá. Upravení systému NELA pro rozšíření 

by bylo daleko jednodušší v případě dostupnosti programové dokumentace. 
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Závěr 

Aplikace, které byly navrženy a vytvořeny v průběhu této práce dokážou otestovat 

pacienta na určitou oblast kognitivních funkcí. Před zavedením aplikací do ostrého provozu 

bude nutné, aby se porovnaly výsledky testů získané pomocí aplikací a výsledky získané 

běžným způsobem (při přímém kontaktu s pacientem), z důvodu objektivity výsledků testů 

získaných aplikací. Poté bude toto rozšíření systému NELA aplikováno do praxe a bude 

využíváno pacienty FN Ostrava. 

Aplikace navržená pro trénink kognitivních funkcí splňuje nejen kritéria zadání, ale 

navíc je přitažlivá vzhledem a způsobem, kterým pacienta nenásilnou formou aktivizuje.  

V dalším vývoji testovacích aplikací by bylo vhodné se zaměřit na vylepšení algoritmů, 

které jsou použity na odstranění chyb způsobených gramatickými chybami nebo chybami 

vzniklými nepozorností při psaní na klávesnici (překlepy apod.). Čím více budou tyto algoritmy 

propracovány, tím lépe budou výsledky aplikací odpovídat výsledkům získaných běžnou 

verbální metodou. 

Tréninková aplikace by mohla být vylepšena o rozhraní, kterým by se daly průběžně 

doplňovat recepty, aby nedocházelo k jejich častému opakování. Dále by se aplikace mohla 

rozrůst o další části virtuálního světa např. pacient by musel rozhodnout, jak se dostane do 

obchodu, jestli pěšky nebo hromadnou dopravou. 
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