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Jde o poměrně rozsáhlou práci, dělenou na teoretickou a empirickou část. Celkově práce 
působí uceleně, je graficky velmi pěkně provedena a psaná čtivým jazykem. Autorčino zaujetí 
je dobře patrné. 

Teoretická část má několik podčástí, logicky řazených. Začíná podle očekávání výkladem 
podstaty schizofrenní poruchy. Neběžné je však zpracování kvality života osob trpících 
schizofrenií. Následuje pojednání o otázkách rehabilitace (filosofie, etika ... ) a speciálně 
rehabilitace u schizofrenie. Zde oceií.uji úvahy o problémech přenositelnosti výsledkú 
rehabilitace v ambulanci a za pomoci technických pomůcek do běžného života. To je 
problém, který je stále přítomný nejen v podobné rehabilitaci, ale i v celé sféře psychoterapie. 
Vlastně jde o podstatnou psychologickou otázku, nakolik je jakékoliv naše chování a jeho 
tvarování vázané na prostředí a tvoří tak pevný (a nesnadno pÍ"enosný) behaviorúllll seLLing. 
V další části autorka probírá téma schizofrenie a kognitivních funkcí. včetně vlivu 
kognitivního deficitu na běžný život. Závěrečná část teoretického oddílu prochází trénink 
kognitivních funkcí u schizofrenního onemocnění včetně měření účinnosti a opět i otázek 
přenosu účinků. Jako čtenáři mně není dostatečně jasné, proč tyto dva poslední oddíly nejsoll 
spojené s předchozími kapitolami. Čtení a porozumění usnadI'iují shrnutí na konci každé 
samostatné části. 

Empirická část detailně popisuje techniku kognitivní rehabilitace. Kromě zmčn \e výkonu 
v jednotlivých tréninkových metodách jsou zachycované také změny v sebehodnocení a 
hodnocení blízkých osob). Na deseti sledovaných osobách došlo ke změnám v několika 
parametrech (viz práce). Autorka vše přiměřeně a podrobně diskutuje. Mimo jiné konstatuje, 
že se neukázaly podstatnější změny v sebenáhledu a hodnocení ostatními osobami. To mlIže 
být dáno jak tím, že osob bylo málo, ale snad také tím, že psychologická sféra není jednoll a 
jednolitou oblastí, ale že i v ní jsou více či méně samostatné kognitivní "settingy" (např. právě 

zpracovávání podnětů ve cvičných úkolech a naproti tomu vlastní hodnocení výsledkú). Jejich 
změny vůbec nemusí jít ruku v ruce a vzájemná validizace je tedy obtížná a sporná. Už. zde 
jde tedy o problém přenositelnosti. Jaký je na to autorčin názor? Také by mč zajímalo, jJk by 
celá situace vypadala u ne-pacientú, kteří by měli na počátku nácviku podobné hodnoty ve 
sledovaných testech. Jak rychle a v čem by se zlepšovali a jaké by byly výsledky 
v sebehodnocení apod. 

A ještě: Co si autorka myslí o možném propojování kognitivní rehabilitace a nějakého 
behaviorálního (doprovodného) programu, jako je např. tzv. psychomotorická rehabil itace 
(u nás program vedený doc. Hátlovou z FTVS). 

Předložená práce je velice podnětná, kvalitní a zcela sph'í.uje podmínky kladené na práci 
diplomovou. Doporučuji ji k obhajobě. 
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