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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Splnění požadavků zadání. 

 

Bakalářská práce navazuje na diplomovou práci Bc. Ludvíka Vidláka a zabývá se rozšířením 

webového analytického informačního systému NELA, nebízející psychologické a 

rehabilitační možnosti u pacientů vykazující kognitivní deficit. Rozšíření systému bylo 

v oblasti doplnění diagnostických a rehabilitačních úloh paměťových funkcí. Systém NELY 

je používán v Centru pro kognitivní poruchy ve FN Ostrava. 

 

 

2. Hodnocení formální stránky předložené práce. 

 

Bakalářská práce obsahuje shrnutí a členění problematiky paměťových funkcí, návrh řešení 

projektu obsahující zvolené technologie, projektový návrh, způsob komunikace a návrh 

uživatelského rozhraní. V poslední kapitole je diskutována problematika implementace. 

Formální členění bakalářské práce je logické a celý text působí koherentně. Objevují se však 

dílčí nedostatky v podobě překlepů, pravopisných chyb a formálních nepřesností.   

 

 

3. Hodnocení výsledků bakalářské práce. 

 

Programové řešení je plně funkční a nabízí kreativní a praktický přístup k rehabilitaci 

paměťových funkcí.  

 

 

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 

 

Práce nepřináší nové poznatky. Vysoce oceňuji kreativní přístup k problematice rehabilitace 

paměťových funkcí, formou „obchodu“. Aplikace působí jednoduše a přehledně a nabízí 

možnost jednoduše, přehledně a zábavně rehabilitovat paměťové funkce tak, aby zároveň 



došlo k přesahu do běžného života. Aplikaci je možno používat k praktické klinické práci jak 

diagnostické, tak i rehabilitační v Centru pro kognitivní poruchy – Neurologické klinice FN 

Ostrava, popř. jiných zařízeních. Aplikace je potvrzení možnosti funkčního rozšíření 

programu NELA.    
 

  

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 

 

Teoretická část nabízí bazální přehled o fungování paměťových funkcí a užitého 

programovacího jazyka. Celkový počet užitých pramenů v celé práci však považuji za 

nedostatečný.  

 

 

6. Otázky k obhajobě. 

 

Jaká vidíte úskalí užití psychologické diagnostiky paměťových funkcí přes PC?  

Hodláte pokračovat v rozvoji rehabilitačního programu paměťových funkcí?  

Jakým způsobem byste navrhl následný rozvoj programu?  

 

 

7. Souhrnné hodnocení. 

 

S ohledem na složitost problematiky paměťových funkcí, David Prudič se bazálně 

zoorientoval v problematice vybrané oblasti a k tomu adevátně zvolil literaturu. Část 

zabývající se problematikou paměťových funkcí by zasloužila hlubšího propracování. 

Nicméně s ohledem na studijní obor informatika a ne psychologie, považuji teoretický rozsah 

práce zabývající se problematikou paměťových a kognitivních funkcí za ucházející. Po 

formální stránce shledávám dílčí nepřesnosti, kterých se student v budoucí práci dozajista 

vyhne.  

 

Aplikace pro diagnostiku krátkodobé aktuální paměti svým řešením je zpracována funkčně a 

student se velice dobře popasoval s nelehkým úkolem diagnostiky paměťových funkcí přes 

PC. Velice kladně hodnotím zpracování tréninku paměťových schopností přes aplikaci 

“obchod“, pro její jednoduchost, přehlednost a účelnou užitečnost pro pacienty v reálném 

životě. Doplněná aplikace NELY o diagnostiku a rehabilitaci paměťových funkcí je kvalitním 

a funkčním obohacením celého systému. 

 

Doporučuji, aby David Prudič pokračoval v započaté práci diagnostiky a rehabilitace paměti 

přes PC v následující odborné – studijní činnosti a rozvoji programu NELY.  

 

 

 

8. Práci hodnotím:  

     

Práci hodnotím známkou velmi dobře a doporučuji ji k obhajobě.  

 

 

 

V Ostravě - Porubě  dne  20.5.2011                       . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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