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Poškození mozku je závažný stav zasahující do života nejen dotyčného pacienta, ale i jeho okolí. 

Denně jsme svědky různých situací, při kterých dochází k takovému poškození – autonehody, úrazy, 

cévní příhody aj., důsledkem kterých vznikají nejrůznější kognitivní, emoční i sociální deficity, jejichž 

nerehabilitace vede k různým stupňům invalidizace. Autorka se ve své diplomové práci věnovala 

právě tomuto tématu, snažila se získat informace, zmapovat situaci a tím i nabídnout možnosti 

dalších postupů u lidí s poškozením mozku. 

Diplomová práce má netradiční členění na část teoretickou (v délce 91 stran), metodologickou (v 

délce 24 stran) a empirickou (v délce 29 stran) s následující diskusí a závěrem.

Teoretická část diplomové práce je rozdělena na 4 základní kapitoly. První kapitola mapuje získaná 

poškození mozku od popisu jednotlivých poranění, jejich charakteristiku až po možné sociální a 

psychické následky. Následuje kapitola prezentující kvalitu života u lidí se získaným poškozením 

mozku. Třetí kapitola je věnována vlastnímu tématu self-efficacy u lidí s poškozením mozku. 

Závěrečná část diplomové práce popisuje vlastní prognózy a rehabilitační perspektivy u lidí 

s poškozením mozku.

Metodologická část práce vychází z teoretických východisek předchozí části diplomové práce. 

S ohledem na specifičnost práce zvolila autorka kvantitativní zkoumání kvality života, životní 

spokojenosti a sociálního self-efficacy v kontextu získaného poškození mozku. Vlastní výzkumné 

otázky diplomantka rozdělila s ohledem na charakter výzkumu na deskriptivní a korelační. Výzkumný 

vzorek byl vybrán na základě kombinace příležitostného a záměrného výběru. Součástí 

metodologické části je pak popis techniky sběru a nástroje měření včetně analýzy dat.

Závěrečná empirická část diplomové práce obsahuje především prezentaci výsledků, které vyplynuly 

ze statické analýzy a z jejich interpretace a srovnání s dosavadními především zahraničními 

výzkumnými zjištěními. 

Při celkovém hodnocení  diplomové práce  musím ocenit jasné, přehledné a velmi erudované 

přednesení dané problematiky, neboť jak sama autorka uvádí v České republice nejsou podobné 

výzkumné podklady k dispozici, i když by si to toto téma zasloužilo.  Osoby, které se získaným 

poškozením mozku žijí včetně jejich příbuzných potřebují dostatek informací a nabídek k výběru 

nejvhodnějšího terapeutického zařízení, aby se dopad poškození snížil na minimum a nemocní by se 

mohli vrátit do běžného života. V tomto smyslu je autorčin příspěvek a vlastní výzkum na tomto poli 

unikátní a nabízí další cesty a možnosti jak v dané problematice pokračovat.

Závěrem musím konstatovat, že práce splňuje podmínky kladené na práci diplomovou a plně jí 

doporučuji k obhajobě. Navrhovaná známka výborně.
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