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Autorka zvolila za téma své práce prozkoumat možnosti zjišťování kognitivní a sociální 
kompetence uschizofreniků. 

Z formálního hlediska práce odpovídá požadovaným kritériím - nenalézám gramatické chyby, 
grafická struktura je přehledná, odkazy na literaturu jsou korektní. V práci jsem nenalezl znaky 
nedovoleného přejímání cizích textů. Práce obsahuje 78 stran textu, přílohy dalších 130 stran. 
Literárních odkazů je 49, z toho 38 anglických textů. Výběr literatury je aktuální a obsahově 
relevantní. 

Cílem práce bylo zjistit využitelnost Tématického apercepčního testu (TAT) 
vyhodnocovaného pomocí škály SCORS. Autorka vyšetřila 39 osob se schizofrenií. Výzkumný 
soubor byl vytvořen s dobrou snahou o vytvoření populačního průřezu. Výzkumný úkol byl 
adekvátně formulován a v závěru na něj autorka přináší odpověď. Diplomová práce je napsána 
kultivovaným odborným jazykem. 

Teoretická práce je dobře zpracována, autorka čtenáře seznamuje s výzkumy na téma sociální 
kognice a objektních vztahů. V této oblasti je málo českých prací, vychází tedy z anglické 
literatury knižní i časopisecké. V kapitolách o volbě výzkumného nástroje se nevyhýbá ani 
pracím, které přinášejí kritiku TAT a vyjadřuje se k nim s dobrou znalostí problematiky.  

Výsledky práce jsou srozumitelně popsány a ilustrovány přehlednými grafy. Výborně je 
zpracována diskuse, v níž se autorka prokázala jako odborník, který je schopen ve svém oboru 
kritického myšlení a kultivovaných formulací.  

 
K diskusi při obhajobě bych doporučil možné otázky: 

 Jsou dostupné i jiné škály pro TAT, které se zabývají sociální kognicí? 
 Může být použitá metoda užitečná u jiných populačních skupin? 
 Jaký vztah má koncept sociální kognice ke konceptu attachmentu?   
 

 Práce je zpracována výborně a plně odpovídá nárokům kladeným na diplomovou práci. 
Diplomandka si při jejím zpracování prohloubila studijní znalosti a ověřila některé praktické 
postupy práce v psychologické diagnostice. Výsledky diplomové práce mají potenciál zkvalitnit 
praxi psychologické diagnostiky. 
 Navrhuji známku 1: výbornou. 
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