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1. Zadání bakalářské/diplomové práce.
Práci lze hodnotit jako přiměřeně náročnou, neboť se zabývá rozšířením webového analytického
informačního systému NELA (Neurokognitivní laboratoř Neurologické kliniky FNsP v Ostravě) o
další testy a tréning, se zaměřením na kognitivní funkce. Student svou prací navazuje na diplomovou
práci Bc. Ludvíka Vidláka

2. Aktivita studenta během řešení.
Student během řešení své práce pracoval samostatně. Svá dílčí řešení konzultoval a na konzultace byl
připraven.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena včas a její definitivní obsah byl dostatečně konzultován.

4. Hodnocení výsledků bakalářské/diplomové práce.
Student se nejdříve seznámil s kognitivní neuropsychologií (kognitivní funkce) a poté přistoupil k
volbě softwarových prostředků, návrhu a implementaci analytického informačního systému formou
webovské aplikace. Vzniklá aplikace poskytuje uživatelům nástroj, kterým je možno provádět, v
rámci systému „NELA“, při rehabilitaci kognitivní funkce z domova.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce nepřináší nové poznatky. Vytvořený softwarový produkt je možno používat k výukovým
účelům a v Neurokognitivní laboratoři Neurologické kliniky FNsP v Ostravě v rámci systému
„NELA“.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Výběr použité literatury je uveden v práci a převzaté části rovněž jsou označeny a odlišeny od
vlastních výsledků.

7. Souhrnné hodnocení.
Jedná se o práci zabývající se problematikou kognitivní neuropsychologie při doplnění analytického
informačního systému „NELA“ o další kognitivní trénink. Vytvořený softwarový produkt je možno
používat k výukovým účelům a v praxi, konkrétně v Neurokognitivní laboratoři Neurologické kliniky
FNsP v Ostravě. Textovou část práce lze považovat za zdařilou, poměr teoretické části a vlastní
implementace je úměrný.

8. Otázky k obhajobě.
Na tomto místě bych se chtěl diplomanta zeptat, jaký bude cílový stav systému „NELA“ z hlediska
počtu testů.
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