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Prosíme Vás o stručné a výstižné odpovědi na následující otázky: 

 

1. Splnění požadavků zadání. 

 

Předložená diplomová práce splňuje požadavky dle zadání v plném rozsahu jak po stránce 

zpracování teoretické části, tak po stránce praktické – vytvoření funkčního databázového 

systému, s návrhem řešení testování a rehabilitace pozornosti a výkonu na různých úrovních 

obtížnosti.  

 

2. Hodnocení formální stránky předložené práce. 

 

Jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují. Struktura diplomové práce je logická a 

přehledná. Struktura práce je vyvážena a celkový text působí koherentně. Formální úprava 

textu je psána v programu Latex a splňuje požadavky, které jsou kladeny na úroveň 

diplomové práce jak po stránce formální tak i obsahové.  

 

3. Hodnocení výsledků diplomové práce. 

 

Diplomant se dobře zorientoval v problematice psychologického testování, neuropsychologie 

a rehabilitace. Tyto poznatky aplikoval při tvorbě programu fungujícího na úrovni webového 

rozhraní. Práce nabízí produkt, který je unikátní svou formou zpracování. Kombinuje 

možnosti rehabilitace v domácím prostředí s možností online kontroly v ambulanci. Nabízí 

variabilitu testových úloh, rehabilitačních úloh, možnost tvorby vlastních norem, má 

statistické vlastnosti databáze. Užitý jazyk je čeština. Nabízí jednoduché uživatelské prostředí 

a je určen pro praktické užití. Programové řešení funguje bez obtíží a plně vyhovuje 

původnímu zadání práce.  

 

4. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků. 

 

Práce nepřináší nové praktické poznatky. Práce nabízí unikátní nástroj pro běžnou klinickou 

praxi v České republice. Program je možno dále rozvíjet, používat jej pro běžnou klinickou 



praxi, např. v podmínkách Centra pro kognitivní poruchy při Neurologické klinice FN 

Ostrava a nabízí i další výukové možnosti.  
 

5. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů. 

 

Celkový počet citovaných zdrojů zaobírajících se tématem považuji za plně dostatečný a 

pokrývá celkově přehled problematiky psychologického testování, neuropsychologie a 

kognitivní rehabilitace. 

 

Vybrané pasáže jsou řádně odcitovány v přehledu citací a pokrývají dostatečně a smysluplně 

diskutovanou problematiku.     

 

 

6. Otázky k obhajobě. 

 

Jakým způsobem lze program dále rozvíjet po technické stránce?  

Jaké případné obtíže diplomant vidí při následném rozvoji programu?  

 

 

7. Souhrnné hodnocení. 

 

Velice kladně oceňuji, že se diplomant výborně zorientoval v složité problematice 

psychologického testování a neurokognitivní rehabilitace. Teoretická část práce poskytuje 

dostatečný přehled o teoretických východiscích a tyto poznatky jsou dobře užity při jejich 

následné programové aplikaci. V průběhu konzultací diplomant projevil jak zájem o danou 

problematiku, tak i kreativní přístup při tvorbě programu. Celkový projekt je ve svém 

aplikačním rozsahu v českých podmínkách unikátní variantou možnosti kognitivní 

rehabilitace přes PC. Poskytuje možnosti rehabilitace v domácím prostředí i s následnou 

kontrolou při ambulantních sezeních. Zpracování variability úloh od jednoduchých po složité, 

lze smysluplně použít jak u pacientů vyžadujících „včasnou“ variantu rehabilitace, a pacientů 

s těžším typem postižení, tak ho lze smysluplně použít i u typů pacientů nevykazující žádný 

deficit. Výsledný systém nabízí možnosti rozšíření pro širší implementaci a je plně funkční 

pro běžnou klinickou – diagnostickou a rehabilitační praxi. 

 

Doporučuji program i nadále rozvíjet a bylo by vhodné, aby diplomant pokračoval v jeho 

rozvoji např. ve formě doktorandského studia, popř. i nadále se zabýval touto problematikou.  

 

 

8. Práci hodnotím:  

 

Práci hodnotím známkou výborně a doporučuji ji k obhajobě.  
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