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Otázky, podněty k obhajobě: 

 Jak by autorka analyzovala data v situaci, kdy by zjistila, že experimentální a kontrolní skupina se od 
sebe liší ještě před samotnou intervencí? 

 Zjišťovala si autorka, jaké konkrétní proměnné by sledovala a následně porovnávala při použití metody 
EEG? 

 Předpokládá autorka „potvrzení“ třetí hypotézy také u kontrolní skupiny? 

 Liší se v něčem autorkou navržená studie od již realizovaných studií, o kterých autorka ve své práci 
pojednává? 

 Proč autorka ve svém návrhu výzkumné studie nepracuje také s kontrolní-placebo skupinou? 

 Byly provedeny nějaké meta-analytické studie účinku/efektivity počítačové rehabilitace kognitivních 
funkcí? 

 Při popisu experimentální studie na str. 38 není zřejmé, co se dělo se skupinou 29 (44-15) pacientů 
s lehkým poraněním mozku či s ADHD.     

 Na str. 31 autorka píše o vyšší validitě a reliabilitě neuropsychologických diagnostických nástrojů na 
bázi VR. Jaký konkrétní typ validity a reliability zde má autorka na mysli? 

 1 2 3 4 

Cíle práce (uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny) x    

Soulad obsahu s názvem (ano – částečně) x    

Členění kapitol (logické členění – nevhodné strukturování)  x   

Postiženy relevantní aspekty problému (jednoznačně – spíše ne)   x   

Stanovené cíle (splněny – nesplněny)  x    

 1 2 3 4 

Problém (jasně vymezen – nejasné vymezení) x    

             Projekt (analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou) x    

Metodologie práce (vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená) x    

Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu 
(organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé) 

x    

     

1 2 3 4 

Jazyková a stylistická úroveň (práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje)   x   

Formální úprava práce (odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb)  x    

Grafická úprava (vyhovuje – nevyhovuje)   x   

Množství využitých literárních zdrojů (dostatečné – nedostatečné) x    

Aktuálnost literárních zdrojů (vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé) x    

Využití cizojazyčných zdrojů (dostačující – minimální) x    

Odkazy v textu (vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy) x    

Seznam literatury (kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb) x    

 



 Co má autorka na mysli slovem „generalizace“, když na str. 18 píše „Vzhledem k nepřítomnosti 
kontrolní skupiny nemůžeme tyto výsledky však příliš generalizovat.“? 

 Je nějaký rozdíl mezi „tréninkem“ a „nácvikem“? 

 Z textu práce není jasné, co má autorka na mysli větou „… kombinuje Reitanův neuropsychologický 
přístup, tedy kognitivní analýzu a Lurijův biologický model, tedy behaviorální pozorování.“ (str. 15)   

 
 
Specifické připomínky: 

 Členění a značení kapitol není v některých místech příliš srozumitelné (např. proč nejsou číslované 
všechny hlavní kapitoly, proč není Reitanův Rehabit začleněn do oddílu Modelů neuropsychologické 
rehabilitace?) 

 V práci postrádám systematičtější stručné pojednání o typech poškození mozku.  

 Při pojednání o jednotlivých počítačových programech pro kognitivní rehabilitaci mi chybělo nějaké 
jednotící schéma usnadňující porovnání jednotlivých programů.  

 Odlišná barva textu popisků ke grafům není v tomto typu prací úplně obvyklá.  

 Na několika místech (např. na str. 33) chybí informace o tom, o jaký typ kontrolní skupiny se v případě 
dané výzkumné studie jedná (placebo x alternativní druh rehabilitace). 

 Při popisu psychometrických nástrojů je zvykem uvádět stručně také jejich základní psychometrické 
charakteristiky.   

 Pokud chce autorka data před jejich zpracováním nějak transformovat, měla by použít spíše z skóry a 
nikoli IQ skóry.   

 Místy problematická stylistika, např. „… bude potřeba více studií s kontrolními a náhodně vytvářenými 
skupinami…“ (str. 20) nebo „… rozdílná doba probandů od poškození mozku…“ (str. 20). 

 V anglickém abstraktu je použito slovo „theses“ místo slova „thesis“. 

 
Celkové hodnocení práce: Práci doporučuji k obhajobě.  
 
 
Návrh klasifikace: velmi dobře  
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