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Autorka v abstraktu, úvodu i v závěru deklaruje dva cíle své práce: 1) ověření efektivity 

počítačového programu kognitivní stimulace (HAPPYneuron) ve smyslu zvýšení školní úspěšnosti, 

2) zkoumání vlivu tréninku na aktivity každodenního života a na vztah dítěte a rodičů u 53 dětí z 

Plzeňského kraje, ve věku 8-11 let.  

Výzkumný projekt autorky bakalářské práce byl úzce spjat s projektem občanského sdružení 

Cognito. Institucí, která byla do projektu významnou měrou zapojena je také Psychiatrické Centrum 

Praha. Na úvod bych chtěla zdůraznit, že jako velmi pozitivní hodnotím, že se autorka v rámci své 

bakalářské práce zapojila do časově velmi náročného výzkumu a jak je z práce zřetelné - s velkým 

nasazením. 

Cíle své práce autorka rozpracovává do 4 hypotéz: H1: hodnocení rodičů/učitelů v dotazníku 

ADHD (dle mediánu) se po dokončení tréninku počítačového programu kognitivní stimulace 

HAPPYneuron rovnalo výsledkům získaným před tréninkem, H2: hodnocení rodičů/učitelů v 

dotazníku SNAP IV (dle mediánu) se po dokončení tréninku počítačového programu kognitivní 

stimulace HAPPYneuron rovnalo výsledkům získaným před tréninkem, H3: hodnocení rodičů v 

dotazníku WFIRS-P (dle mediánu) se po dokončení tréninku počítačového programu kognitivní 

stimulace HAPPYneuron rovnalo výsledkům získaným před tréninkem, H4: hodnocení 

rodičů/učitelů v dotazníku „Hodnocení vztahu s dítětem“ (dle mediánu) se po dokončení tréninku 

počítačového programu kognitivní stimulace HAPPYneuron rovnalo výsledkům získaným před 

tréninkem.  

Práce je tradičně rozdělena na část teoretickou, na níž navazuje část empirická. Část teoretická si 

klade za cíl představit hlavní myšlenky, trendy a výzkumy především v oblasti tréninku pracovní 

paměti u dětí zdravých a také dětí s poruchou ADHD v rámci trénování programu počítačové 

kognitivní stimulace. Cílů stanovených v teoretické části práce bylo bezpochyby dosaženo. Autorka 

velmi podrobně rozebírá například problematiku pracovní paměti a její roli v kognitivním tréninku, 

kognitivní trénink pracovní paměti a jeho vliv na symptomy ADHD, výzkumy v oblasti tréninku 

pracovní paměti či diagnostická kritéria ADHD. Na závěr teoretické části je uvedena charakteristika 

programu HAPPYneuron, jehož efektivita má být v projektu zkoumána. Program HAPPYneuron je 

komplexní metodou kognitivního tréninku mozku. Jeho prostřednictvím je trénováno 5 oblastí 

(paměť, pozornost, jazykové dovednosti, exekutivní funkce a prostorově-vizuální dovednosti). 



Autorka uvádí, že dosud byly prováděny výzkumy zaměřující se především na možnosti a efektivitu 

počítačových programů kognitivní stimulace zaměřených na trénink pracovní paměti. Efektivita 

programu typu HAPPYneuron (všeobecný tréninkový program kognitivních funkcí), dle slov 

autorky, nebyla zatím prokázána a právě tu chce také zkoumat. Vzhledem k vytyčeným celkovým 

cílům práce a také vzhledem k charakteristice programu HAPPYneuron a výběru výzkumného 

vzorku však hodnotím vytyčení cíle teoretické části, ač splněné, jako ne příliš vhodné. Podle mého 

soudu chybí v teoretické části zpracování témat jako například: školní neúspěšnost či kognitivní 

schopnosti na které má mít daný program pozitivní vliv. Jako nadbytečný v teoretické části 

hodnotím například podrobný popis diagnostických kritérií ADHD (výzkumným vzorkem práce 

jsou děti „zdravé“), či velmi podrobné zabývání se tématem pracovní paměti. V teoretické části 

bych uvítala například tematizování kognitivních schopností rozvíjených v rámci HAPPYneuron, či 

to, jak dané, případně zlepšené kognitivní schopnosti mohou ovlivňovat školní úspěšnost či chování 

dítěte a jeho vztah s rodiči.  

Cílů empirické části (viz. výše – výzkumné hypotézy) bylo bezpochyby dosaženo. Všechny 

hypotézy byly potvrzeny – tedy ani v jedné ze zkoumaných oblastí nedošlo ke změně, jak pozitivní, 

tak negativní. Autorka uvádí, že použité výzkumné metody nezaznamenaly ani přirozené vývojové 

změny. Stav kognitivních schopností, školní úspěšnosti a také jejich chování byly zaznamenávány 

prostřednictvím několika dotazníků, které vyplňovali rodiče a učitelé před a po cca půl ročním 

tréninku. Dva z dotazníků byly vytvořeny pro potřeby zkoumání dětí s ADHD. Jejich použití, ale 

může být nevhodné v případě zkoumání děti zdravých. Jako nedostatek tedy hodnotím skutečnost, 

že autorka nezdůvodňuje použití právě takových dotazníků, za předpokladu, že testuje děti, které 

nebyly pro ADHD diagnostikovány. Tuto malou výtku bych ráda uvedla jako otázku do diskuze pro 

obhajobu, tedy: Jaké je zdůvodnění použití metod designovaných původně pro děti s ADHD  na 

výzkumný vzorek, který představují zdravé či „nediagnostikované“ děti? Další otázkou pro 

obhajobu by mohla být také otázka po zdůvodnění obsahu či struktury teoretické části. Autorka sice 

zmiňuje, že výzkumy zabývající se komplexním programem (jako HAPPYneuron) nejsou k 

dispozici, nicméně, ráda bych se dotazovala na důvody netematizování výše zmíněných oblastí, 

které hodnotím pro tento výzkum jako důležité.  

Nedostatkem empirické části je nepřítomnost kontrolní skupiny, kterou bych v případě 

kvantitativního výzkumu hodnotila jako potřebnou. Tuto skutečnost ovšem autorka nemohla 

ovlivnit. Kontrolní skupina byla v designu práce zamýšlena. Data pro kontrolní nebyla získána z 

důvodu „neochoty“ spolupráce výzkumných osob.  

Velmi pozitivně hodnotím rozsah použité literatury a také skutečnost, že se autorka zaměřila na 

výsledky aktuálních studií, které byly ve velké většině cizojazyčné. Rozsah bakalářské práce je 

větší, než stanové maximum pro bakalářskou práci. Podle mého názoru, mohla být práce kratší a 



více přehledná či kompaktní. Jistým formálním nedostatkem práce je skutečnost, že se v ní 

vyskytuje poměrně velké množství „překlepů“.  

Velmi pozitivně hodnotím velké nasazení autorky, která nejen zpracovala rozsáhlé množství dat, ale 

také přeložila a vypracovala posuzovací škály žáků z anglického do českého jazyka, absolvovala 

tréninky v programech HAPPYneuron a COGMED (kvůli organizačním problémům nakonec nebyl 

součástí výzkumu). Dobře je také zpracována diskuze, ve které autorka uvádí možné důvody pro 

nepotvrzení efektivity počítačového programu HAPPYneuron pro trénink kognitivních schopností.  

Závěr: Práci, přes jisté výtky a otázky do diskuze v rámci obhajoby, hodnotím jako zdařilou a 

doporučuji k obhajobě. 

 

 

V Praze 7.8. 2014                                                                       Mgr. Magda Bartošková 

 


