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Autorka vybrala pro zpracování diplomové práce aktuální a psychologicky přínosné téma. Kognitivní deficit 
je považován za jeden z jádrových symptomů schizofrenie, může být přítomný už v prodromální fázy 
onemocnění a významně ovlivňovat kvalitu života. Test sémantické verbální fluence je součástí baterie pro 
zhodnocení kognitivních funkcí MCCB - MATRICS, které cílem je právě přispět k diagnostice kognitivního 
deficitu u schizofrenie. 

Diplomová práce je napsaná na 110 stranách včetně seznamu literatury a příloh. Je klasicky členěná na 
teoretickou a empirickou část.  
Seznam literatury je nesmírně obsáhlý (cca 200 titulů). Autorka čerpala z aktuálních literárních zdrojů, které 
jsou k tématu relevantní. Citační práce je kvalitní. 

V teoretické části se autorka věnuje tematice kognitivního deficitu u schizofrenie. Přináší aktuální výzkumná 
zjištění, vychází ze zahraničních i českých výzkumů v této oblasti. Dále představuje Test verbální sémantické 
fluence, verze jeho skórování a jejich srovnání a psychometrické vlastnosti testu. Na s.31 se zřejmě jedná o 
překlep, v tab. 3 uvádí Povídky z WAIS-III místo WMS. Teoretická část je zpracovaná přehledně, s dobrou 
logickou návazností. Je patrná odborná znalost a přehled autorky v dané problematice.  

V empirické části si autorka kladla za cíl ověřit rozlišovací schopnost testu SVF mezi zdravou populací a 
osobami se schizofrenií. Dílčím cílem bylo přispět k poznání kognitivního deficitu u osob se schizofrenií. Na 
základě dosavadních výzkumných zjištění autorka formulovala hypotézy, které následně statisticky 
ověřovala. Výzkumný soubor (N=339) byl sestaven a data sesbíráná před zadáním diplomové práce, autorka 
tedy neměla možnost do tohoto výběru vstoupit, k čemu se pak vyjádřuje a diskutuje to v části diskuse a 
doporučení ohledně dalšího výzkumu. Pro podrobnější analýzu dat autorka vytvořila menší výzkumný 
soubor (N=47). Kladně hodnotím snahu autorky zachytit a porovnat kompenzační strategie a nepracovat jen 
s hodnocením celkového počtu slov (ukončený sběr dat jí neumožnil zaměřit se na kompenzační strategie 
podrobněji). Autorka se věnovala i zkoumání vztahu vybraných demografických charakteristik (věk, pohlaví 
a počet let vzdělání) a výsledkem testu v SVF. Průběh výzkumu a výsledky jsou podrobně a přehledně 
popsány.  

Diskuse je kvalitně zpracovaná. Autorka na odborné úrovni diskutuje své výsledky s výsledky jiných 
výzkumných studií a erudovaně se vyjádřuje k omezením výzkumu. Opět je patrná velmi dobrá orientace 
autorky v dané problematice. Za kvalitně zpracovanou a inspirativní považuji taky část věnující se 
doporučením ohledně dalšího výzkumu. Ve shodě s autorkou považuji v dalším výzkumu za vhodné věnovat 
se většímu vyvážení výzkumného souboru. Za zajímavé považuji výsledky z kvalitativní analýzy a týkající 
se kompenzačních strategií, na kterých podrobnější analýzu se autorka doporučuje (mimo jiné) zaměřit i v 
dalších výzkumech. 

Práce je pečlivě zpracovaná po obsahové i formální stránce. Celkově jí hodnotím jako kvalitní a přínosnou. 



Předložená diplomová práce Bc. Kateřiny Vavrošové splňuje požadavky kladené na diplomové práce. 
Doporučuji jí k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně. 

V Praze, 15.5.2019      Katarína Loneková


