
Posudek oponenta na bakalářskou práci Lucie Bláhové „výzkum ekologické validity 
testu pozornosti“

Schéma práce se zdá zpočátku jasné: V teoretickém přehledu prezentovat teorie, které 
považuje autorka za relevantní teoretickou bázi pro zvolený přístup k problematice pozornosti 
a především pro klíčovou metodu (Attention network test), v empirické části pak výzkumně 
prověřit tzv. ekologickou validitu tohoto testu, tzn. do jaké míry test predikuje chování 
v běžných, každodenních situacích.

Zřetelné schéma je však problematizováno postupem, který mi není úplně jasný a mám 
k němu řadu otázek. Nejzávažnější jsou tyto: 

Co spojuje prezentované teorie pozornosti (Broadbentovu, Treismanové, LaBergeovu a 
Posnerovu?) Je snad Posnerova teorie, z níž vychází zmíněný Attention network test, 
v nějakém smyslu vyústěním (shrnutím, integrací) předchozích tří – a pokud ano, pak v jakém 
slova smyslu?

Domnívá se autorka, že korelace ANT s výsledky dotazníků kognitivního selhání (CFQ), 
každodenní paměti (EMQ) a dotazníku dysexekutivního (DEX), které jsou založeny na 
výpovědích o vlastním chování, postihuje ekologickou validitu? Připomínám, že sama 
parafrázuje Plichtovou, která v souvislosti s ekologickou validitou zdůrazňuje posun 
k metodám kvalitativního výzkumu až antropologického charakteru.

Pokud nebudu zcela respektovat autorčino členění práce na teoretickou a empirickou část a 
namísto toho zahrnu do jakési „literární části“ také referování o zvolených metodách, lze 
konstatovat, že jednoznačným kladem těchto přehledových částí je na bakalářskou práci 
poměrně bohatá zahraniční literatura (15 z 28 titulů), která je zaměřena opravdu 
k problematice práce a netvoří zbytečný balast. Občas mám sice dojem, že překlad je poněkud 
mechanický či toporný, na druhé straně je to dokladem, že se autorka opravdu prala 
s původními texty. Nejsem si také jist, zda anatomické názvosloví je přeloženo korektně 
(např. „anteriror cingulate“ zřejmě namísto gyrus cinguli anterior – s. 27).

Co nelze přejít mlčením, je mizerná jazyková úroveň práce – ať už jde o množství 
překlepů, chybějící interpunkci nebo vyšinutí z vazby, neobratnosti nerespektující tématicko-
rématické členění věty apod. 

Ke kapitolám týkajícím se práce s daty mám tyto výhrady a připomínky:
- Není uvedeno, jak byl získán soubor probandů a jaká byla jejich motivace k účasti.
- Není zcela jasné, jak přesně a v jakých podmínkách probíhal test ANT i vyplňování 

dotazníků.
- Ani v popisu testu ANT (s.25-27), ani v popisu průběhu testování, ani v kapitole 

Zpracování dat není explicitně uvedeno, co se rozumí skórem testu. Pokud se pracuje pouze 
s průměrným reakčním časem, dluží nám autorka vysvětlení, proč zcela pominula přesnost 
(správnost) reakcí. (Kromě toho na s. 26 hovoří o „dalších dvou hodnotách“ – přesnosti a 
reakčním času; o které hodnoty či skóre jde tedy v ANT kromě těchto dvou?)

- Na s. 32 jsou srovnávány výsledky autorky a studie Fana et al. v testu ANT, aniž by data 
zahraniční studie byla uvedena obšírněji a aniž by byla významnost rozdílů statisticky 
testována. Pochybnost budí zejména tvrzení o lepších výsledcích našich studujících v 
„Alerting“ (35,3 ms vs. 39 ms).

- Na s. 25 se uvádí, že k použitým metodám existují data českých klientů – přinejmenším 
zřejmě z Nondekovy diplomové práce (která není uvedena v seznamu literatury). Proč nebyla 
využita k porovnání?



- Autorka hledá možné vysvětlení horších výsledků svého souboru v „Executive“ (v 
tabulkách tuto škálu testu ANT označuje jako Conflict) mj. v nedostatečné motivovanosti či 
koncentraci. Není s tím v rozporu (údajně) vyšší hodnota bdělosti (Alerting)?

- Autorka se pokouší vysvětlit „druhý největší objevený vztah ... ve studii“ (s. 35), totiž 
poměrně významnou zápornou korelaci mezi škálou „Orienting“ (z testu ANT) a dotazníkem 
DEX. K tomu mám dvě poznámky. (1) Autorka tu interpretuje korelaci významnou na hladině 
p = 0,06. Takovou snahu by bylo možno zpochybnit. Ovšem z hypotéz uvedených na s. 33 je 
patrné, že autorka – nepřiměřeně logice věci - staví hypotézy jako dvoustranné. Namístě by 
totiž byly hypotézy jednostranné, předpokládající, že při lepším výsledku v jednom testu 
pozornosti lze s vyšší pravděpodobností očekávat také lepší výsledek v druhém testu. Při této 
adekvátnější jednostranné hypotéze je pak statistická významnost skutečně pod hranicí 5% a 
výsledek má smysl diskutovat. (2) Zápornou korelaci vysvětluje autorka takto: 
„...Dysexekutivní dotazník zjištuje kognitivní deficit jedince, tedy komplexnější funkce, 
především řešení problémů, abstraktní myšlení aj. Tento výsledek lze tedy považovat za 
ospravedlnitelný a podporuje již zmiňovanou validitu Dysexekutivního dotázníku.“ (s37) Tuto 
úvahu bych potřeboval vysvětlit, nějak se mi nedaří ji pochopit. To, že DEX případně 
postihuje něco jiného než ANT, by případně mohlo sloužit k odůvodnění absence korelace, 
sotva ale k odůvodnění korelace záporné. Také nerozumím, jak validita metody, která byla 
zvolena jako kritérium ekologické validity verifikované metody, může být naopak touto 
ověřovanou metodou teprve potvrzována. Když se kromě toho dále dívám na jednotlivé 
položky DEX, kladu si otázku, kolik z nich a které konkrétně se týkají řešení problémů, 
abstraktního myšlení apod.

- Autorka v Závěru na s. 39 hovoří o „slabé ale významné“ korelaci mezi EMQ a DEX. 
Ve výsledcích, které uvedla, nelze nic takového najít.

Problémem závěrů, které jsou uvedeny dílem v kapitole Diskuze, dílem v kapitole Závěr, 
není to, že výzkum vlastně nijak nepotvrdil ekologickou validitu ANT – a kdybychom 
opravdu vzali tři dotazníky založené pouze na sebeposuzování za kritéria ekologické validity, 
pak ji vyvrátil či výrazně zpochybnil. Problémem je, že se to jasně a jednoznačně neřekne a 
místo toho autorka servíruje vágní a mlžící formulace o nadějnosti výsledků pro pokračující 
výzkum a o složitosti problematiky.

Závěr:
Práce s velmi jasným záměrem a strukturou prezentuje velmi přijatelný literární přehled. 

Metodologické uchopení výzkumu i zpracování dat, jakkoli pracují s jednoduchým a 
zřetelným designem, je velmi problematické a má řadu nedostatků.

Práce vyhovuje rozsahem, členěním, grafickou úpravou i způsobem uvádění literárních 
zdrojů.

Jazykové zpracování práce je na nízké úrovni, přesněji řečeno na úrovni nevyhovující.

Při úspěšném průběhu obhajoby navrhuji práci hodnotit jako dobrou.

PhDr. Miroslav Rendl, CSc.




