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PŘÍNOSNOST tématu lze spatřovat především ve výzkumném zkoumáni kognitivní flexibility u 

pacientů s OCD a to pomocí virtuálních testů.  

 
CÍLEM předložené práce je srovnání výkonu v testech kognitivní flexibility mezi pacienty s OCD 

a zdravými kontrolami. Zároveň se autorka pokusila o porovnání výkonu mezi pacienty se 

specifickými OCD symptomy - „čištění“ „kontrolování“, „agresivní, sexuální, religiozní a 

somatické obsese“. 

 

PO FORMÁLNÍ STRÁNCE předložená práce obsahuje 65 stran textu, 19 stran literárních 

odkazů. Práce je rozdělena do 4 základních přehledových kapitol.  

 

V TEORETICKÉ ČÁSTI autorka vymezuje základní pojmy, na které zaměřuje svůj výzkum v 

praktické části práce. První kapitola se věnuje diagnostickým kritériím OCD, jednotlivým 

subtypům OCD, etiologii a patogenezi onemocnění. V druhé kapitole se zaměřuje na 

neuropsychiatrické a neuropsychologické profily OCD, především na kognitivní zkreslení, 

afektivní a osobnostní rysy. Třetí kapitola se věnuje zkoumané problematice, a to kognitivní 

flexibilitě u OCD. Čtvrtá, poslední kapitola uvádí nové postupy měření kognitivní flexibility s 

využitím virtuální reality.  

 
V EMPIRICKÉ ČÁSTI autorka standardním způsobem představuje výzkumný problém, hypotézy 

použité metody, popis výzkumného souboru a metodologii sběru dat. Poté analyzuje výsledky 

použitých metod, přičemž jsou přehledně prezentovány ve formě tabulek a grafů. 

 
Výsledková část je podrobným přehledem všech zjištění v empirickém šetření, která je 

opatřena odpověďmi na stanovené hypotézy. Dle výsledků je patrný rozdíl ve výkonech mezi 



skupinou pacientů a zdravých dobrovolníků v testech kognitivní flexibility a to i mezi dílčími 

dimenzemi poruchy.  

 
V diskusní části jsou výsledky interpretovány a navazuje stručná část věnující se limitům této 

studie. 

 
Otázky pro obhajobu: 

• Jaký je praktický přínos tohoto výzkumu? 

• Jaká terapeutická doporučení by vyplývala ze závěrů výzkumu?  
 

CELKOVĚ lze říci, že autorka předložila kvalitní práci s přehlednou teoretickou částí, která 

dokládá výbornou orientaci v problematice. Autorka dokáže formulovat hypotézy, poradila si 

s jejich empirickým ověřením, včetně statistického zpracování a interpretace získaných dat.  

 

Předloženou práci doporučuji k obhajobě a po úspěšné obhajobě navrhuji hodnocení výborně. 
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