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Posudek vedoucího diplomové práce Bc. Michaely Hohinové: 

„Nefarmakologické metody kognitivní remediace u pacientů se 

schizofrenním onemocněním – transkraniální stimulace stejnosměrným 

proudem (tDCS) a kognitivní trénink“ 
 

Téma předložené diplomové práce vnímám jako důležité pro klinicko-psychologický 

výzkum i praxi. Využití stimulačních metod nebylo v české literatuře dosud popsáno a rovněž 

téma nebylo systematicky řešeno ani výzkumně. Z mého pohledu jde tedy o ojedinělou studii 

i teoretické zpracování tématu.   

 

V literárně přehledové části práce se autorka věnuje tématu v následujících kapitolách: 

schizofrenie; neurokognitivní změny u schizofrenie; vznik kognitivního deficitu; kognitivní 

remediace u schizofrenie; transkraniální stimulace stejnosměrným proudem; přehled a využití 

tDCS u neuropsychiatrických onemocnění.  

 

Výběr kapitol v teoretické části vnímám jako adekvátní ke zvolenému tématu i 

provedenému výzkumnému šetření. Kapitoly jsou přehledně a smysluplně členěny a 

zpracovány. Autorka využila řady našich i zahraničních zdrojů, přehled literatury je dle mého 

úctyhodný. Text je průběžně v celé práci doplňován informacemi o provedených zahraničních 

výzkumech, což dokládá autorčinu skvělou orientaci v problematice. Velmi pozitivně 

hodnotím rovněž grafickou úpravu textu. Text je na řadě míst doplněn tabulkami, grafy a 

obrázky.  

 

Empirická část práce je dále členěna na kvantitativní a kvalitativní část. Hlavním cílem 

pilotní studie bylo prověřit efekt stimulace posílené o kognitivní trénink u pacientů se 

schizofrenním onemocněním. Autorka si stanovila výzkumné hypotézy (str. 82) pro 

kvantitativní část a výzkumné otázky (str. 83) pro kvalitativní část. Tuto část práce vnímám 

rovněž jako kvalitně zpracovanou. Design i metodologie výzkumu jsou přehledné a dobře 

popsané. Rovněž užité konkrétní postupy v rámci výzkumu jsou dostatečně objasněny a 

doplněny o okolnosti sběru dat. Strukturu výsledků a jejich prezentaci vnímám jako velmi 

přehlednou a dobře uspořádanou, včetně etických souvislostí.  

 

Cením si zpracování kapitoly „Diskuse“, kde autorka komentuje svá zjištění a vztahuje 

je k již provedeným výzkumům v zahraničí. Diskutuje také limity svého výzkumu a použitých 

metod, včetně výzkumného souboru.  

 

V rámci diskuse prosím autorku, aby uvedla, kterými směry vnímá možnosti dalšího 

výzkumu v této tematické oblasti. 

 

 Předložená diplomová práce, dle mého názoru, byla koncipována na požadované 

teoretické a výzkumné úrovni. Hodnotím ji jako zdařilou a ráda ji doporučuji 

k obhajobě.  

 

Navrhuji hodnocení „výborně“.  

 

 

V Praze dne 15. ledna 2021 

           Markéta Niederlová 


