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1. Zadání závěrečné práce.
Zadání práce obsahovalo teoretickou a praktickou část. Praktická část byla náročná a skládala se z
několika dílčích bodů řešení, které obsahovaly návrh modulu pro informační systém oční kliniky,
implementace navrženého modulu v jazyce C#, návrh a implementaci automatického vyhodnocení
testu a testování implementovaného modulu v praxi včetně statistického zpracování výsledků. Zadání
diplomové práce bylo bezvýhradně splněno.

2. Aktivita studenta během řešení.
Studentka pracovala samostatně a velmi aktivně během celé doby řešení diplomové práce. Chodila na
konzultace, na které byla velmi dobře připravena. Během řešení spolupracovala s několika
konzultanty, kteří zasahovali do různých aspektů práce. Práce probíhala systematicky dle
stanoveného plánu.

3. Aktivita při dokončování.
Práce byla dokončena včas, finální obsah práce byl dostatečně konzultován. Studentka v závěrečné
fázi řešení provedla testování v nemocničních podmínkách, což bylo velmi přínosné pro ověření
celkového výsledku práce.

4. Hodnocení výsledků závěrečné práce.
Výsledkem práce je implementovaný software pro OS Windows napojený na databázi pacientů a
výsledků. Aplikace je plně funkční a otestována v praxi, nicméně některé aspekty funkcionality
neodpovídají všem aktuálním trendům ergonomického používání. Tento malý nedostatek však
nezabraňuje plnému nasazení aplikace a mírné vylepšení uživatelského rozhraní může být součástí
budoucích aktualizací.

5. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků.
Práce přináší automatizaci diagnostického postupu k určení poruch barevného vidění. V současné
době je toto prováděno pomocí manuálního testu, který je náročný na vyhodnocení. Software
implementovaný v této práci umožní redukovat pracovní sílu nutnou k vyhodnocení testu a vyloučit
chyby při ručním zpracování výsledků. Testování a následné statistické vyhodnocení prokazuje, že
diagnostika pomocí implementovaného modulu je přesnější než manuální test. Výsledky práce jsou z
tohoto důvodu velmi dobře aplikovatelné v praxi.

6. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů.
Práce zahrnuje 30 citovaných zdrojů, použitá literatura je volena vhodně a vztahuje se k tématu práce.
Převzaté části jsou řádně odlišeny od vlastních výsledků a úvah, citace jsou prováděny vhodně dle
zavedených zvyklostí.

7. Souhrnné hodnocení.
Studentka se během řešení podílela na návrhu databáze, sama navrhla a implementovala v jazyce C#
modul pro diagnostiku poruch barevného vidění připojený na tuto databázi. Tento software rovněž
obsahuje automatické vyhodnocení provedeného testu. Celé řešení testovala na 30 osobách v
nemocničních podmínkách a zhodnotila aplikovatelnost řešení pomocí statistických metod vůči
referenčním manuálním testům.

Vyvinuté řešení je plně funkční a vykazuje lepší výsledky než referenční manuální diagnostika. Tuto
diplomovou práci považuji za příkladnou, je zde odvedeno mnoho práce od návrhu řešení přes
samotnou implementaci až po statistické vyhodnocení výsledků. Předloženou diplomovou práci nelze
hodnotit jinak než výborně.



8. Otázky k obhajobě.
1) Jakým způsobem lze zvýšit uživatelský komfort při ovládání aplikace pacientem nebo
diagnostickým personálem?
2) Můžou ovlivnit parametry zobrazovacího prvku (monitoru) výsledky samotného počítačového
testu poruch barevného vidění?
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