
Univerzita Karlova v Praze Fi lozofická fakulta -  Katedra psychologie 

Celetná 20, Praha 1 

Oponentský posudek na diplomovou práci 

 

Název práce: Specifika výkonu Rey-Osterriethovy komplexní figury u schizofrenní 

populace  

 Autorka: Bc. Pavlína Kortusová 

Oponent: Doc. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.  

 

CÍLEM předložené práce je porovnání výkonu v ROCF u schizofrenní a zdravé populace. 

Autorka provedla analýzu vlivu demografických a jiných faktorů na výkonnost v ROCF a 

hodnotila jednotlivé elementy a jejich obtížnost u obou sledovaných skupin.  

PŘÍNOSNOST tématu, kterému se autorka ve své diplomové práci věnovala, lze spatřovat 

v rozšíření současné úrovně poznání o diagnostických možnostech Rey-Osterriethovy 

komplexní figury u klinické populace schizofrenních pacientů. 

PO FORMÁLNÍ STRÁNCE předložená práce obsahuje 71 stran textu, 7  stran literárních 

odkazů a přílohy použitých testových metod. Práce je rozdělena do šesti základních 

kapitol a empirické části.  

V TEORETICKÉ ČÁSTI autorka vymezuje základní problémové okruhy, na které zaměřuje 

svůj výzkum v praktické části práce. První kapitola se věnuje popisu ROCF, historii a vývoji 

metody a klinickému zaměření testu. 

Druhá kapitola se zaměřuje na obecné principy a možnosti přístupu k administraci.  Třetí 

kapitola podrobně popisuje postupy vyhodnocení testu  a skórovací systémy ROCF, 

specifika kvalitativního a kvantitativního přístupu. Čtvrtá a pátá kapitola uvádí možnosti 

interpretace testu  a jeho psychometrické vlastnosti. Závěrečné kapitoly se zaměřují na 

využití ROCF v klinické praxi a to konkrétně u pacientů  se schizofrenií.  

V EMPIRICKÉ ČÁSTI autorka standardním způsobem představuje výzkumný problém, cíle 



výzkumu, hypotézy, popis výzkumného souboru a metodologii sběru dat.  Poté analyzuje 

výsledky použité metody a empirických nálezů.  

Výsledná data jsou prezentována přehledně ve formě tabulek a grafů, s využitím 

programu Statistical Package for Social Sciences 19. 

Výsledková část je detailním souhrnem, který je opatřen odpověďmi na stanovené 

hypotézy. Dle výsledků vyplývá, že výkon mezi skupinou pacientů a dobrovolníků je 

statisticky významný, přičemž pacienti dosahovali nižšího  výkonu v bezprostředním i 

oddáleném vybavení. Též u skupiny dobrovolníků je věk prediktorem výkonu v 

bezprostředním i oddáleném vybavení. Délka neléčené psychózy ani dávka 

psychofarmaka nesouvisí s výkonem v ROCF. 

V relativně krátké diskusní části jsou výsledky interpretovány a zároveň jsou kriticky 

popsány přínosy a limity předložené práce.  

Otázky pro obhajobu:  

Proč autorka volila pacienty s délkou max. 1 rok od  výskytu prvních příznaků, když si 

klade výzkumnou otázku, zda koreluje délka onemocnění s výkonem ROCF? 

Proč autorka pro srovnání volila pacienty s prvoatakou a nikoliv dlouhodoběji léčené 

pacienty? 

Jaké spatřuje limity a rizika při počítačovém vyhodnocení ROCF? 

CELKOVĚ lze shrnout, že autorka předložila diplomovou práci s kvalitně a přehledně 

zpracovanou teoretickou částí, která potvrzuje dobrou orientaci v dané problematice, 

dokáže formulovat výzkumné otázky a strukturovat je do jednotlivých hypotéz, poradila si 

s empirickým ověřením hypotéz, včetně statistického zpracování a interpretace získaných 

dat.  

Z formálního hlediska práce splňuje kritéria kladená na diplomové práce. Po úspěšné 
obhajobě navrhuji hodnocení výborně.  
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