Posudek vedoucího na diplomovou práci Miroslavy Abrahámové Opakovanie viet a pracovná
pamäť
Práce Miroslavy Abrahámové Opakovanie viet a pracovná pamäť předkládá výzkumnou studii,
která sledovala proměnné související s výkonem v úloze opakování vět u dospělých. Tematicky se
jedná o problematiku na pomezí psychologie jazyka a studia pracovní paměti. Jak je u DP obvyklé,
skládá se práce z teoreticko-přehledové části a části empirické. Přehledová část analyzuje existující
modely pracovní paměti, předpoklady výkonu v úloze opakování vět a podíl jazykových znalostí na
výkonu v této úloze. Klíčovým konceptem pro tuto souvislost je koncept epizodického zásobníku,
navržený Baddeleyem a Hitchem. Práci tak lze chápat jako příspěvek ke studiu vlastností
epizodického zásobníku. Empirická část práce pak podává zprávu o laboratorní korelační studii,
která pomocí korelačních metod sledovala vlivy různých faktorů na úspěšnost v opakování vět.
Klíčové přitom bylo testování hypotézy, že opakování vět závisí nejen na čistě paměťových
schopnostech, ale také na úrovni jazykových znalostí/schopností.
Jako vedoucí práce jsem zodpovědný za formulaci výzkumné otázky, stanovení metod, postupu a
analýz i za klíčové aspekty interpretace. Diplomandka pracovala pod mým vedením, ale vysoce
hodnotím její samostatnost a schopnost pracovat podle zadaných kritérií. Diplomandka samostatně
zpracovala analýzu otázek souvisejících s pracovní pamětí a úspěšně zařadila zadanou otázku do
širšího kontextu studia pracovní paměti. Aktivně přistoupila k přípravě úloh pro studii. Protože
většina úloh byla vytvořena nově, bylo třeba vytvořit jednotlivé položky, úlohy otestovat a připravit
je pro administraci, ve většině případů pomocí počítačového systému PsychoPy. To se diplomandce
velice dobře podařilo. Rovněž prokázala nápaditost při hledání úloh, které by bylo možné použít
jako měřítka jazykových schopností.
Výsledkem práce je analýza, která potvrdila hypotézu, že jazykové schopnosti se podílejí na výkonu
v opakování vět, i když zároveň kontrolujeme jednoduché i komplexní paměťové schopnosti
probandů. Hlavní analýza je doplněna podrobnějším rozborem výkonu v jednotlivých úlohách a
jeho souvislostí s úlohou opakování vět. Práce poukázala na to, že některé z použitých úloh by bylo
vhodné modifikovat: i to lze považovat za podstatný přínos.
Práce je kvalitně zpracována nejen po obsahové, ale i formální stránce. Nemám k ní žádné
zásadnější připomínky. Domnívám se, že diskuse při obhajobě by se mohla zaměřit na souvislosti
mezi Baddeleyho teorií pracovní paměti a funkcí, které v pracovní paměti hrají mentální
reprezentace v dlouhodobé paměti.
Práci považuji za velice kvalitní, vhodnou k publikaci. Jednoznačně doporučuji k obhajobě s
výborným hodnocením.
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