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Průběh obhajoby: Školitelka práce PhDr. Hana Georgi, Ph.D. představila studentku.
Studentka pracovala svědomitě, v rámci studia zapojila svůj projekt
do GAUK a zúčastnila se několika zahraničních stáží. Na WoS má H-
index 2. Své práci se věnuje lektorsky na katedře psychologie a
lékařské fakultě a ve vlastní praxi. Autorka představila svůj projekt.
Design studie je randomizovaná kontrolovaná studie a využívala
adaptivní trénink pomocí 2 aplikací na tablet pro mladší seniorskou
populaci. Experimentální skupina pracovala z aplikací přímo
vytvořenou pro tento projekt a je aplikovaným výsledkem GAUKu,
aktuálně je dostupná a trénuje selektivní pozornost díky distraktorům
(viz dostupná aplikace FilterIt https://filterit.ff.cuni.cz). Aktivní
kontrolní skupina pracovala s aplikací od kolegů z Kalifornie, obě
tréninkové aplikace byly adaptivní. Autorka reflektuje limity studie.
Autorka informovala komisi o spolupráci s kolegy v Kalifornii a o
spolupráci na článku v impaktovaném časopise, který je aktuálně v
recenzním řízení. Prof. Jiří Šípek přečetl v zastoupení posudek
oponentky PhDr. Špaténkové, Ph.D., ve kterém zazněly podněty pro
obhajobu. Autorka posudku hodnotí práci kladně a doporučuje, jako
prospěla. PhDr, Šolcová, Ph.D. přečetla v zastoupení posudek
oponentky PhDr. Jarolímové, Ph.D.. Oponentka hodnotí práci jako
velmi aktuální a originální pro klinickou praxi. Posudek je doplněn o
podněty k obhajobě. Oponentka doporučuje práci k obhajobě, jako
prospěla. Autorka práce se vyjádřila kvalifikovaně ke všem otázkám
oponentek. Předseda komise prof. Weiss zahájil odbornou diskusi
nad prací. Autorka rovněž zvládala odbornou diskusi s členy
komise.ise prof. Weiss zahájil odbornou diskusi nad prací. Autorka
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odpovídala na dotazy v rámci diskuse s členy komise.
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