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Předkládaná diplomová práce je svým zaměřením empirická. Tvoří ji text o 85 

stranách včetně seznamu použité literatury, přílohy nepočítaje. Práce je rozdělena na část 

teoretickou a na část výzkumnou. Seznam použitých zdrojů obsahuje jak české, tak 

cizojazyčné odkazy, jejich výběr je relevantní k tématu práce, citace v zásadě vyhovují 

mezinárodním normám. Na několika místech v teoretické části práce uvádí autorka v citaci 

číslo strany citovaného zdroje, citovaný text však není uveden uvozovkami. Grafická úprava 

práce je pro čtenáře příjemná, text je přehledně členěn, informace v tabulkách jsou jasně a 

srozumitelně prezentovány. 

Téma zpracované v diplomové práci je vysoce aktuální a má přímou souvislost s praxí 

-  autorka se zaměřila na oblast psychologické diagnostiky a interpersonální vztahy u osob se 

schizofrenií. Výzkumným cílem bylo popsat úroveň sociální kognice a objektních vztahů u 

pacientů léčených pro schizofrenii pomocí škály SCORS (Social Cognition  - Object Relation 

Scale). V teoretické části práce se studentka věnuje popisu schizofrenie, Tématickému 

apercepčnímu testu a sociální kognici a objektním vztahům. Autorka seznamuje čtenáře 

s nejnovějšími informacemi, předkládané informace mají přesah do empirické části práce. 

Jednotlivé kapitoly však autorka mezi sebou neprovázala, řadí je za sebou, aniž by je sama 

dávala do souvislosti. Souvislost se čtenáři vynoří až v empirické části práce. Použitý jazyk 

odpovídá vědeckému žánru práce, jen na několika místech chybí čárky ve větách.  

Výzkumná metodologie byla zvolena adekvátně k cíli výzkumu, studentka 

k zodpovězení výzkumných otázek použila kvantitativní třídění a zpracování dat. Výzkumný 

soubor čítal 39 osob se schizofrenií, oceňuji velikost a zároveň homogenitu výzkumného 

souboru, který se podařilo studentce získat. Při sběru dat se studentka naučila administrovat 

Tématický apercepční test, získala praxi s použitím škály SCORS a s vedením rozhovoru 

s osobami s duševním onemocněním. Zpracování empirické části považuji za velmi zdařilé, 

zvláště bych zdůraznila část Diskuse, která je na velmi dobré úrovni. V kapitole Diskuse 

porovnává autorka získané výsledky s výsledky jiných studií, dostatečně reflektuje možnosti a 

meze provedeného výzkumu.  

Jako doplnění diskuse při obhajobě práce navrhuji, aby se autorka zamyslela nad tím, 

s jakou charakteristikou emotivity popisovanou u schizofrenie může souviset výsledek 

v subškále SCORS Afektivní kvalita reprezentací získaný u výzkumného souboru (průměrná 

hodnota v souboru byla 3,45). 



 

Bc. Alžběta Smolová při zpracovávání diplomové práce osvědčila dovednosti spojené 

s realizací výzkumu a prokázala schopnost interpretovat získaná data na požadované úrovni, 

proto její diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  
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