Posudek vedoucí diplomové práce Bc. Lucie Hudečkové Porovnání kognitivního výkonu
ve WAIS-III a v TAT pomocí škály SCORS. Katedra psychologie, PedF UK, Praha, 2013
Diplomovou práci tvoří text o 113 stranách, včetně seznamu literatury a příloh. Práce
je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. Seznam použitých zdrojů obsahuje jak
české, tak cizojazyčné odkazy, jejich výběr je relevantní k tématu práce, citace vyhovují
mezinárodním normám. Autorka se však nevyhnula typickým chybám v práci s literaturou –
v seznamu použitých pramenů chybějí některé zdroje citované v textu (např. str. 96 Ford,
Tisak, 1983; str. 97 Riggio, Messamer, Throckmorton, 1991). Po grafické stránce je text
přehledně uspořádaný, orientaci v tabulkách navíc usnadňuje barevné rozlišení jednotlivých
polí.
Zvolené téma je aktuální a jeho uchopení je ve své podstatě originální. Výzkumů
zaměřených na podobné téma existuje málo; výzkumné použití škály SCORS (Social
Cognition – Object Relation Scale) není v našich podmínkách zatím ještě běžné. Z hlediska
obsahu je větší prostor v práci věnován teoreticky zaměřeným kapitolám, které představují
především problematiku inteligence a sociální kognice, v porovnání s empirickou částí. Text
je čtivý a srozumitelný, jazyk odpovídá žánru vědecké práce.
Cílem provedeného výzkumu bylo zjistit, zda u tzv. neklinické populace existuje vztah
mezi výkonem ve Wechslerově verbální inteligenční škále a ve vybraných subškálách škály
SCORS aplikované na příběhy získané v Tématicko apercepčním testu; zda lze předpokládat
souvislost mezi verbální inteligencí a schopností sociálního porozumění. Výzkumný soubor
tvořilo 30 osob, oceňuji, že do výzkumného souboru nebyli zařazeni pouze vysokoškolští
studenti tak, jak to většinou v podobných výzkumech bývá. Získaná data by tak mohla být
využita pro případnou tvorbu českých norem škály SCORS. Výzkumná metodologie byla
zvolena adekvátně k cíli výzkumu, autorka použila kvantitativní třídění a zpracování dat.
Výsledky výzkumu jsou přehledně prezentovány pomocí tabulek a grafů. V diskusi
porovnává autorka své výsledky s výsledky jiných studií, dostatečně reflektuje možnosti a
meze provedeného výzkumu a nastiňuje možnosti dalšího zkoumání v této oblasti. Jako
doplnění diskuse navrhuji rozšířit úvahu o možném využití získaných poznatků v praxi.
Přínos předkládané diplomové práce spatřuji především ve výzkumném použití
Tématicko apercepčního testu a škály SCORS a v neotřelém přístupu ke zkoumání zvoleného
tématu.

Diplomovou práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji známkou výborně.
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