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Věc: Posudek na práci Michala Nondeka Efektivita tréninku kognitivních funkcí u 
klientů se schizofrenií a schizoafektivní poruchou 

Diplomová práce se věnuje efektivitě tréninku kognitivních funkcí u psychotických pacientů a 
na několik pražských pracovištích. Jde o ojedinělou práci s vysokým praktických významem. 
Ten spatřuji ve dvou argumentech: pokud vím, ještě nikdo se o toto v ČR nepokusil, a 
zadruhé, Michal Nondek se pokusil zjistil vliv tréninku v reálním životě pacientů, nejen 
změny skórů testových metod. Diplomant si tedy vybral téma, které je vysoce zajímavé a 
které má jednoznačný klinický přesah. 

Metodicky se věnoval přípravě výzkumu, upravil a přeložil metody, které bylo zapotřebí pro 
výzkum získat. Diplomaticky naladil příslušná pracoviště ke spolupráci. Ta se zdá na konci 
nejvydařenější s Psychiatrickým centrem Praha, kde se data získávaly nejsystematičtěji. 
Samotný výzkum vedl pečlivě, v práci zdařile spojil kvantitativní i kvalitativní ukazatele. 
Výsledná zj ištění j sou významná - efektivita tréninku je, alespoň v jeho práci, prokázána jak 
v subjektivním vnímání pacientů, tak z pohledu blízkých pacientů. 

Z pohledu vedoucího práce nemám prakticky co diplomantovi vytknout. Práce má především 
klady: metodické a pečlivé zpracování, dobrou prezentaci výsledků, jednoznačnou formulaci 
závěrů. Kladem práce je také úspornost a střízlivost ve formulacích, řada zachycení dílčích 
detailů vyšetření. Metody, se kterými Michal Nondek ve výzkumu pracuje, jistě naleznou 
uplatnění i v dalších českých studiích. 

Michal Nondek pracoval efektivně a soustavně ve všech fázích výzkumu - dobře se na práci 
připravil, dokázal zvládnout organizační obtíže spojené se sběrem dat na několika 
pracovištích, dokázal si zajistit analýzu dat a dobře a vhodně je interpretoval. 

Považoval bych za vysoce záslužné, kdyby student v práci pokračoval v rámci 
doktorandského studia. 

Práci jednoznačně doporučuji k obhajobě. Michal Nondek skvěle ukázal, že je pro vědeckou 
práci připravený. 
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