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Úvod 

Práce navazuje na originálně vytvořený program dr.Páchové - NBack Campaig. Studentka 

zkoumala vizuální a auditivní modality podnětů  a různé míry abstrakce a poté s dětskými 

probandy prováděla polostrukturované rozhovory pro zjištění jejich paměťových strategií.  

V abstraktu uzavírá, že „Statistická analýza prokázala vliv modality podnětového materiálu na 

výkon. Vliv abstrakce na výkon byl prokázán pouze u úkolů s vizuálním podnětovým 

materiálem“. Dále byly podle autorky zjištěny strategie, které odpovídaly určitému typu 

modality a míře abstrakce podnětového materiálu.  

Hodnocení  

Literárně-přehledová část je podle mého názoru adekvátní, citace jsou přiměřené tématu. 

Občas drobné gramatické chyby („Výsledky neprokázali…“). Občas není citace úplná – 

„Hautzel et al. prováděli …“.  

Termín „Testování“ se dnes běžně používá, nemohu si ale odpustit, že působí mechanicky, 

jako kdyby psycholog byl jen sběračem dat. Myslím, že vhodnější termín by byl „sběr dat“ či 

„měření“ nebo tak něco.  

Autorka vyšetřila děti ve dvou fázích. Velikost soubor je pro dané účely adekvátní.   

Jak uvádí autorka, v rozhovoru byly použity otázky typu: Jakým způsobem ses snažil 

zapamatovat úkol? Jaké úkoly byly složité? Myslím, že toto je slabé místo – a je otázkou, zda 

lze takto dojít k strategiím užívaným při řešení úloh. Chybí podrobnější informace o 

rozhovorech, jak dlouhé byly, jak přesně probíhalo kódování. Jak autorka uvádí, názvosloví 

strategií bylo převzato z diplomové práce De Gray  - nerozumím tomu, jak s tím souvisí 

kódování, strategie byly tedy určeny apriori nebo právě na základě kódování? (sám ale 

kvalitativní výzkum neprovádím, tak možná tomu jen nerozumím). Kódování prováděla 

pouze autorka? Nezávislé kódování s další osobou by možná přineslo zajímavá data.  

Diskuse a závěr jsou přiměřené, dobře se vyrovnávají s výsledky z hlediska další literárních 

nálezů. Závěry jsou přiměřeně koncizní. Seznam literatury obsahuje 49 prací.  

Celkově práci doporučuji k obhajobě.  
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