
Zápis o části státní závěrečné zkoušky
Obhajoba závěrečné práce

Akademický rok: 2020/2021

Jméno a příjmení studenta: Bc. Michaela Hohinová
Identifikační číslo studenta: 94564051
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Název práce: Nefarmakologické metody kognitivní remediace u pacientů se
schizofrenním onemocněním - transkraniální stimulace
stejnosměrným proudem (tDCS) a kognitivní trénink

Pracoviště práce: Katedra psychologie (21-KPS)
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí práce: PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D.
Oponent(i): doc. PhDr. Mgr. Lenka Krámská, Ph.D.

Datum obhajoby: 25.01.2021 Místo obhajoby: Praha
Průběh obhajoby: Studentka představila teoretickou část práce, kvantitativně-

kvalitativní metodologii, kde využila screening neurokognitivního
stavu, dvě skupiny náhodně rozřazených pacientů, zjišťována byla
změna v kognitivních funkcích. Cílem bylo zjistit, zda pacienti
subjektivně vnímají změny v kognitivních funkcí. Studentka
představila výsledky studie a diskutovala výzkumné závěry v
kontextu vylepšení výzkumných metod a navýšení výzkumného
vzorku.
Vedoucí práce shrnula svůj posudek, studii vnímá jako přínosnou pro
současný výzkum i praxi. Práci doporučila k obhajobě a navrhuje
hodnocení výborně. Kterými směry by se dala metoda využít?
Autorka udáví například: audiovizuální halucinace, Alzheimerova
nemoc a trénink pacientů s touto diagnózou, ale autorka dodává, že
tato oblast zatím není prozkoumaná. Autorka diplomovou práci s
vedoucí intenzivně konzultovala.
Oponentka hodnotí jako hlavní přínos zkoumání neurokognitivních
změn u schizofrenie. Navrhované hodnocení od oponentky je
výborně.
Otázka od oponentky: Proč si autorka vybrala právě metodu TDCS?
Autorka odpověděla, že hlavním důvodem bylo, že je metoda nová a
má široké využití, není drahá a je přenositelná.
Odpovědi a další komentáře autorky jsou adekvátní a dostačující.
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Klasifikace obhajoby: výborně (1)
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