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Práce je rozdělená na dvě povinné základní části teoretická a empirická. Každá z těchto částí se dále dělí na 

jednotlivé kapitoly a podkapitoly, ukončené shrnutím. Práce je od začátku přehledná a dobře strukturovaná. 

Empirická část je navíc obohacená o dvě kazuistiky. Dále je zde diskuze, závěr, seznam literatury a užitečné 

přílohy. Tímto práce splňuje formální kritéria diplomové práce. 

Úvodní kapitola je přesně a výstižně popsaná, srozumitelně přibližuje záměr práce i co bylo jejím podnětem 

ajejí možné využití v praxi. 

Teoretická část: Autorka nejdříve obecně pojednává o problematice schizofrenního onemocnění a o 

rehabilitaci, aby se následně soustředila na jádro práce a to možnosti nefarmakologické intervence 

kognitivního deficitu u schizofrenního onemocnění. Teoretická část se vyznačuje tím, že nás v textu autorka 

neunavuje obecnějšími informacemi o onemocnění a ponechává tuto úlohu přílohám. Místo toho se soustředí 

na méně diskutované aspekty (například témata jako náhled, stres, zranitelnost, kvalita života), které jsou pro 

nás psychology cennější. Rovněž u symptomatologie se snaží porovnat aktuální pohledy na onemocnění se 

staršími názory. V kapitolách o rehabilitaci se soustředila nejen na teoretické základy ale i na postavení 

rehabilitace ve světě a i u nás v ČR, čímž práce získává i důležité psycholosociální aspekty. Nicméně ve 

chvíli, kdy začínají specializované kapitoly, je poznat, kde se autorka cítí jistá a co je objektem jejího zájmu 

a entuziasmu. Zde se styl psaní stává volnějším a jistějším a je znát, že silné teoretické znalosti jsou již 

obohacené bohatou praxi. Tyto kapitoly nezanedbavají psychosociální oblasti a mistrovsky je spojuje do 

kognitivních rovin. Možná bych autorku jen upozornila, aby se vyvarovala stigmatujícího termínu 

"schizofrenik" (str. 48). Práce neobsahuje širší neurovědní pojednání, ale chápu, že v rozsahu diplomové 

práce nelze obsáhnout vše bez rizika sklouznutí k povrchnosti. 

Empirická část: Počet zkoumaného vzorku tvoří ,jen 10 probandů". Není to výtka, naopak, sama z vlastních 

zkušeností vím, jak pracné (na rozdíl od demografického výzkumu u zdravé populace, kde stačí poslat poštou 

dotazník k získání velkého množství dat) je nejen získat ideální počet nemocných se schizofrenií pro 

výzkum, ale i udržet je při dlouhodobějších intervencích. Rehabilitace je pracná a výsledky bývají skromné. 

Deset probandů v průběhu víc než ročního sledování je u rehabilitace docela úspěch. 

Autorka se snažila deficit ovlivnit kombinací dvou technik: počítačovou a tužka-papír. Obě hypotézy týkající 

se subjektivního a objektivního posuzování zlepšení neprokázaly významné výsledky. Autorce se podařilo, 

v souladu s jinými výzkumy, prokázat zvolenými metodami měření parciální pozitivní efekt tréninku na 

některé kognitivní funkce, ale již ne zvýšení jejich přesnosti. 

Otázkou je zda je efektivita NEUROP-2 již výzkumně dostatečně ověřená, zda počítačová metoda by nebyla 

lepší než kombinace nebo samotná metoda tužka-papír. Je možné, že kognitivní funkce se u někoho zlepšily 



spontánně nebo vlivem jiných aktivit, do úvahy je třeba také vzít efekt kolísání zdravotního stavu, 

farmakoterapie anebo rozdílná délka tréninku u některých probandů (např. v kazuistice Terezy 19 sezení a 

Hanky 23). Další otázkou se týká testů. Byly zvolené testy skutečně nejlepší pro tento druh tréninku? Nebylo 

by lepší použít lehčí alternativní formu Reyovy figury (tzv. Taylorova figura)? Reyova figura má vysoký 

koeficient "practice effect", proto je možná výhodnější dávat lehčí figuru a zůstat u toho, že test měří to co 

má měřit. Dalo se rovněž očekávat, že díky velikosti souboru budou hladiny významnosti nižší, především u 

posuzovacích stupnic. Proto všechno jsem uvítala, že autorka do práce přidala dvě kazuistiky. 

V empirické části bych jen upřesnila autorčinou poznámku o A VLT (str. 97) v souvislosti 

s neuropsychologickou baterií vydanou PCP v roce 2002 (Preiss, Laing, Rodriguez, 2002). Autoři netvrdí, že 

se rekognice nepouživá, ale upozorňují, že není v publikaci zahrnuta. Nicméně rekognice je považována za 

důležitou součást vyšetření paměti a proto je obsažena v druhém přepracovaném vydání baterie (Preiss, 

Kawaciuková, Rodriguez, Laing, 2007). 

V celé práci se autorka drží tématu, teoretická část je propojená s cíli práce a je konzistentní. Po obsahové a 

formální stránce je práce velice kvalitní. Autorčin kritický pohled na různé studie a na teorii prokazuje její 

samostatné uvažování. Dále vítám, že nesklouzává ke spekulacím a "dojmologii" a práce zároveň není jen 

otrockým přepisem. V diskusi se autorce podařilo propojit výsledky s teoretickou části, zdůvodnit nedostatky 

výzkumu a navrhnout k těmto nedostatkům budoucí řešení, čímž prokazuje vědecké uvažovánÍ. Sama tedy 

odpovídá na řadu výše položených otázek, čímž vlastně prokazuje to, co očekáváme od absolventa: kritické 

myšlení. 

Literatura: 

Seznam literatury je rozsáhlý, především oceňuji aktuálnější literaturu, autorka čerpala většinou z odborných 

časopisů, což propůjčuje práci mimořádnou kvalitu a serióznost. Citace jsou uváděné přesně a jednotně. 

Po formální a obsahové stránce je práce mimořádně kvalitní, je to práce zralá, kde můžu konstatovat 

obrovský vývoj a pokládám ji za užitečný příspěvek pro psychologickou praxi. Proto ji doporučuji 

k obhajobě. 
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