
Vyjádření	školitele	Mgr.	Zuzany	Dvořákové	k	průběhu	studia	a	k	
disertační	práci	

“Možnosti	diagnostiky	kognitivních	funkcí	u	neurologických	pacientů.	
Převod	a	validizace	Neuropsychological	Assessment	Battery	(NAB)”	

předkládané	v	roce	2021	na	Katedře	psychologie	
 

I. Hodnocení	celého	doktorského	studia	
V	průběhu	 doktorského	 studia	 plnila	 Mgr.	 Zuzana	 Dvořáková	 studijní	
povinnosti	dle	individuálního	studijního	plánu.	Standardní	doba	studia	však	
byla	 překročena	 z	 důvodu	 mateřské	 dovolené	 doktorandky	 a	 časově	
náročného	sběru	dat	u	pacientů	i	zdravých	dobrovolníků	a	též	v	souvislosti	
s	pandemií	COVID.		
Profesní	 zaměření	 Mgr.	 Dvořákové	 je	 úzce	 propojeno	 s	disertačním	
projektem.	Od	začátku	doktorského	studia	pracuje	pod	vedením	školitelky	
jako	psycholog	ve	zdravotnictví	v	Nemocnici	na	Homolce	v	Praze	na	Oddělení	
klinické	psychologie,	kde	se	věnuje	zejména	diagnostice	a	péči	o	pacienty	ze	
somatických	oddělení	 (především	 interny,	 cévního	oddělení	a	neurologie).	
V	letech	 2015-2016	 pracovala	 na	 částečný	 úvazek	 v	Národním	 ústavu	
duševního	zdraví	na	Oddělení	kognitivních	poruch.	Během	postgraduálního	
studia	 absolvovala	 certifikovaný	 Základní	 kurz	 Rorschachovy	 metody,	 od	
roku	 2015	 je	 zapsána	 ve	 specializačním	 vzdělávání	 pro	 obor	 Klinická	
psychologie	 pod	 IPVZ	 a	 od	 roku	 2016	 je	 frekventantkou	 systematického	
psychoterapeutického	výcviku	Integrace	v	psychoterapii.		
V	rámci	doktorského	studia	se	zapojila	do	aktivit	katedry,	byla	oponentkou	
několika	bakalářských	prací,	pomáhala	při	přijímacím	řízení	či	Interakčním	
výcviku.	Podílela	se	na	organizaci	Neuropsychologických	dnů	pořádaných	ve	
spolupráci	 FF	 UK	 a	 CENES	 a	 také	 studentského	 setkání	 Student	 Liaison	
Committee	 v	rámci	mezinárodní	 neuropsychologické	 konference	 INS	Mid-
year	Meeting,	která	se	konala	v	Praze.	
Aktivně	 se	 účastnila	 množství	 tuzemských	 i	 zahraničních	 konferencí,	
publikovala	ve	sbornících	z	těchto	akcí	či	v	odborném	periodiku.	V	průběhu	
doktorského	 studia	 realizovala	 dva	 grantové	 projekty,	 které	 souvisely	 s	
tématem	disertace.	Byla	hlavní	řešitelskou	jednoletého	grantového	projektu	
podpořeného	 GAUK	 ("Adaptace	 a	 validizační	 studie	 české	 verze	
Neuropsychological	 Assessment	 Battery")	 a	 taktéž	 dvouletého	 projektu	
podpořeného	 Vnitřním	 grantem	 FF	 UK	 ("Kognitivní	 profil	 pacientů	 s	
psychogenními	neepileptickými	záchvaty").		



	
Mgr.	Dvořáková	byla	během	doktorandského	studia	velmi	aktivní,	zúčastnila	
se	 celé	 řady	 odborných	 konferencí	 a	 pomáhala	 školitelce	 s	přípravou	
významné	 mezinárodní	 neuropsychologické	 konference	 INS	 Mid-year	
Meetingu	v	Praze.	Vedle	svých	pracovních	povinností	prokázala	při	přípravě	
a	zpracování	doktorské	práce	odborné	i	profesně-lidské	kvality	nezbytné	pro	
práci	psychologa	ve	zdravotnictví.	Spolupráce	školitele	s	doktorandkou	byla	
velmi	intenzivní,	tvůrčí	a	zároveň	obohacující.		

 

II. Celkové	zhodnocení	disertační	práce		
	

Mgr.	Dvořáková	předložila	disertační	práci	na	velmi	aktuální	a	klinicky	
přínosné	 téma	neuropsychologické	diagnostiky.	Věnovala	 se	 adaptaci	 a	
validizaci	 jedné	 z	nejobsáhlejších	 neuropsychologických	 baterií,	 která	
v	českém	klinickém,	ale	i	výzkumném	prostředí,	chyběla.		

Disertační	 práce	 je	 členěna	 klasickým	 způsobem	 na	 část	 teoretickou	 a	
empirickou.	
Teoretická	 část	 je	 věnována	 kognitivním	 funkcím	 a	 jejich	 diagnostice.	
Následuje	 kapitola	 popisující	 základní	 psychometrické	 charakteristiky	
NAB	(Neuropsychological	Assessment	Battery).	Třetí	kapitola	se	věnuje	
neurologickým	 diagnózám,	 které	 jsou	 též	 předmětem	 zkoumání	
empirické	části.		
	
V	empirické	 části	 disertační	 práce	 doktorandka	 popisuje	 cíl	 výzkumu,	
formuluje	 výzkumné	hypotézy,	 definuje	 zkoumaný	 soubor,	metodologii	
výzkumu	a	použité	metody,	jednotlivé	etapy	sběru	dat	a	jejich	průběh.		
Autorka	 se	v	první	 části	 věnuje	participaci	na	převodu	NAB	do	 češtiny,	
který	 byl	 časově	 velmi	 náročný.	 Dále	 porovnává	 psychometrické	
vlastnosti	české	a	americké	verze	screeningového	modulu	NAB.	Zabývá	se	
též	 kritickou	 analýzou	 demografických	 proměnných	 a	 jejich	 vlivem	 na	
výkon	v	NAB.	Též	se	zabývá	analýzou	korelací	mezi	s-NAB	a	RBANS.	
Ve	druhé	části	se	zaměřuje	na	porovnání	výkonu	zdravých	dobrovolníků	
a	klinických	skupin	pacientů	se	známým	neurologickým	a	psychiatrickým	
onemocněním.			

	



Práce	 je	 zpracována	 po	 formální	 stránce	 velmi	 kvalitně	 a	 přehledně,	 s	
adekvátním	 statistickým	zpracováním	a	 s	 obsáhlým	 seznamem	použité	
literatury.		

Disertační	 práce	 přináší	 významné	 poznatky	 ve	 zkoumané	 oblasti.	
Obohacuje	repertoár	neuropsychologických	metod	vhodných	pro	klinické	
i	výzkumné	využití	v	České	republice.	Zpracování	práce	dokládá	dobrou	
orientaci	doktorandky	v	dané	oblasti	nejen	po	teoretické,	ale	především	
praktické	 stránce	 neboť	 má	 klinické	 zkušenosti	 z	práce	 psychologa	
v	nemocnici.		

III. Připomínky	k	disertační	práci	[jsou-li	nějaké]	
---	

IV. Případné	dotazy	k	obhajobě	
Jaké	 zaměření	 a	 uplatnění	 metody	 NAB	 by	 doktorandka	 doporučila	
v	navazujících	výzkumech?	
Pro	jaké	další	klinické	či	ne-klinické	skupiny	by	se	NAB	hodil?		

V. Závěr		
Závěrem	 lze	shrnout,	 že	práce	splňuje	nároky	kladené	na	disertační	práci.	
Autorka	 ve	 své	 disertační	 práci	 prokázala	 kromě	 schopnosti	 samostatné	
výzkumné	činnosti	 i	 výborné	dovednosti	práce	s	literaturou	a	orientaci	ve	
zkoumané	problematice.		
	
Předložená	disertační	práce	splňuje	požadavky	kladené	na	disertační	práci,	
a	proto	ji	doporučuji	k	obhajobě	a	předběžně	ji	klasifikuji	jako	prospěla.	
	
	
	
	
	
	
	
V	Praze,	18.	2.	2021	 	 	 	 Doc.	PhDr.	Lenka	Krámská,	Ph.D.		


