
Posudek vedoucího práce na diplomovou práci Krystsiny Afanasyevy: Strategie 

při řešení úloh měřících pracovní paměť 

 

Bakalářská práce navazuje na v loňském roce obhájenou diplomovou práci Kláry de 

Gray. Obě práce se zabývají vlivem povahy testového či tréninkového materiálu na výkon 

v n-back úlohách a na strategie, které jsou při řešení tohoto typu úloh užívány. Kristina ve své 

bakalářské práci využila metodologii navrženou v rámci zmiňované diplomové práce u 

dospělé populace a aplikovala ji na práci s adolescenty.  

Kristina byla ve zpracování práce velmi samostatná, mé připomínky vždy dokázala 

kriticky zhodnotit a ve vhodné míře využít pro další postup v práci. Velmi si cením zejména 

její schopnosti proniknout do hlubších teoretických souvislostí pomocí studované literatury, a 

to prakticky zcela bez mojí pomoci. Jediné, co se studentce nedařilo, nikoli však zřejmě její 

vinou, byla komunikace se školou.  Tím se výzkumný plán neustále posouval a studentce pak 

již nezbylo příliš času na samotné dopracování práce. Přesto se však domnívám, že i v tak 

krátkém čase si studentka dokázala s nasbíranými daty dobře poradit.   

V rámci teoretické části se autorka zabývá z mého pohledu relevantními tématy. 

Prostor je zde věnován konceptu pracovní paměti a pracovní paměti v adolescenci, n-back 

úlohám a paměťovým strategiím. Vzhledem k návaznosti práce na diplomovou práci Kláry de 

Grey by zde bylo možné věnovat prostor i jejím výsledkům. Komparace zjištění obou prací je 

nicméně uvedena v diskuzi.   

Na základě literární rešerše si autorka klade otázku, zda je výkon v n-back úlohách u 

adolescentů ovlivněn modalitou podnětového materiálu a mírou abstrakce a zda má povaha 

samotného materiálu vliv na volbu strategií. Autorka zvlášť zaměřuje pozornost na verbální a 

neverbální typ materiálu, což je pro následnou práci s daty užitečným nástrojem.  

K vyřešení stanovených cílů autorka zvolila smíšený design. Vliv na výkon sledovala 

v rámci kvantitativní analýzy, strategie řešení pak byly řešeny pomocí kvalitativní analýzy.  

V rámci kvantitativní analýzy studentka došla k méně konzistentním výsledkům, nežli 

předcházející diplomová práce. Efekt modality byl sice celkově potvrzen (výkon ve 

vizuálních úkolech byl snazší, nežli výkon v auditivních úkolech), ovšem do značné míry je to 

dáno zejména rozdílem mezi úlohami 1. stupně abstrakce (písmena  a hlásky), kde do hry 

zřejmě vstupu horší kvalita auditivní nahrávky. Zajímavá nekonzistence se týká 3. stupně 

abstrakce, kde rozdíly navzdory předpokladům nebyly potvrzeny. Naopak se zde ukázala 

tendence k lepším výkonům v rámci auditivní modality. V rámci diskuze autorka tyto 



výsledky zajímavým způsobem propojuje s výsledky kvalitatativní části a navrhuje možná 

vysvětlení zjištěných skutečností.  

Z formálního hlediska práce obsahuje větší množství gramatických a stylistických 

nepřesností, které je možné přičítat nedostatečnému času na závěrečnou kontrolu.  

Celkově se nicméně domnívám, že studentka vyhověla nárokům kladeným na 

bakalářské práce a její práci tedy doporučuji k obhajobě.  
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