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PŘÍNOSNOST diplomové práce lze spatřovat především ve zkoumání neurokognitivních změn 
u schizofrenie a aktuální problematiky nefarmakologických intervencí u tohoto onemocnění.  
Pozitivem je zkombinování kvalitativně-kvantitativní metodologie výzkumu. 
 
CÍLEM práce je dle autorky teoretická analýza dané problematiky a výzkumné ověření 
efektivity kognitivní remediace v kombinaci se stimulačním postupem v pilotní studii.  
 
PO FORMÁLNÍ STRÁNCE předložená práce obsahuje 109 stran textu, 21 stran literárních 
odkazů. Práce je rozdělena do čtyř základních přehledových kapitol. 
 
V TEORETICKÉ ČÁSTI autorka analyzuje dostupnou literaturu zabývající se zkoumanou 
problematikou. Vymezuje základní pojmy, metody a postupy, na které se zaměřuje v praktické 
části práce. První kapitola se věnuje onemocnění schizofrenie a jejímu zařazení v rámci 
psychotických poruch. Definuje jednotlivé pojmy, jako je psychóza, psychotické symptomy a 
schizofrenie. Věnuje pozornost etiopatogenezi, genetice, diferenciální diagnostice, 
symptomatice a terapii schizofrenie. Kapitola je pro názornost doplněna kazuistikou. Druhá 
kapitola se zabývá neurokognitivními poruchami u schizofrenie, přičemž se autorka věnuje 
dílčím kognitivním doménám, jako je inteligence, exekutivní funkce, či pracovní paměť. 
Pozornost je věnována vzniku a vývoji kognitivního oslabení, a jeho neuroanatomickým 
korelátům. Třetí kapitola vymezuje pojmy jako kognitivní trénink, remediace a rehabilitace a 
též se věnuje aktuálním přístupům v praxi. Zmiňuje klasické a počítačové přístupy kognitivního 



trénování či kombinované postupy. Poslední podkapitola se věnuje efektivitě kognitivního 
tréninku u pacientů se schizofrenií. Čtvrtá, závěrečná kapitola se zaměřuje na zkoumanou 
problematiku, a to neurostimulační metody užívané v terapii schizofrenie, konkrétně 
transkraniální stimulaci stejnosměrným proudem (tDCS). Popisuje využití tDCS v léčbě 
audiovizuálních halucinací, negativních příznaků a podpoře kognitivních funkcí. 
 
V EMPIRICKÉ ČÁSTI autorka vymezuje cíle výzkumu, výzkumné otázky, hypotézy, a to jak pro 
kvalitativní, tak kvantitativní část výzkumu. Popisuje jednotlivé metody (tDCS, program 
RehaCOM a RBANS) a metodologii sběru dat a popis výzkumného souboru. Detailně je popsán 
harmonogram a výzkumný design. Dále analyzuje výsledky použitých metod, které jsou 
přehledně prezentovány ve formě tabulek a grafů.  
 
Výsledková část je souhrnem, který je opatřen odpověďmi na stanovené hypotézy. První část 
je věnována výsledkům kvantitativního výzkumu a část druhá kvalitativní studie. Dle výsledků 
autorka uzavírá, že nenalezla statisticky významný efekt tDCS v kombinaci s kognitivním 
tréninkem na kognitivní výkon.  
 
V diskusi jsou výsledky interpretovány a jsou popsány limity předložené práce. Též přináší 
doporučení pro navazující výzkumné studie. Uzavírá, že by k vyšetření volila jiné metody než 
RBANS, což je relevantní závěr, neboť se v tréninkovém programu zaměřila na ty kognitivní 
funkce, které RBANS příliš nepokrývá (pozornost a soustředění, pracovní paměť a rozdělenou 
pozornost). Navíc při stimulaci pomocí tDCS byly stimulovány ty oblasti, na něž opět není 
RBANS přímo zacílený (např. neobsahuje testování exekutivních funkcí a pracovní paměti).   
 

Otázky pro obhajobu: 
• Proč si autorka vybrala konkrétně stimulační metodu tDCS? 
• Jaký má autorka názor na výběr tréninkových modulů? Proč zrovna zvolila tyto 4 – pozornost 

a soustředění, pracovní paměť a rozdělenou pozornost?  
 
 
CELKOVĚ mohu říci, že autorka předložila výborně zpracovanou práci s přehlednou 
teoretickou částí, která dokládá velmi dobrou orientaci v popisované problematice. Práce je 
po grafické stránce velice pěkně zpracována a po jazykové stránce zdařile napsána. 
 

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

 
 
 
 
V Praze, dne 15.1.2021    Doc. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D. 

 


