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Hodnocení kognitivního postožení u schiozfrenních pacientů. 

Autorka se věnuje subjektivnímu hodnocení kognitivního deficitu u osob se schizfrenním 

onemocněním. Tématu kognitivního deficitu u schizofrenie a jeho objektivnímu hodnocení je 

věnována velká výzkumná pozornost, avšak pohled na subjektivní hodnocení a prožívání těchto 

obtíží není tak častý. Téma považuji za aktuální, oceňuji zaměření na subjektivní hodnocení, které 

vnímám jako důležité i pro následnou psychologickou intervenci.

 

Diplomová práce Bc. Evy Kuhnové je klasicky  členěná na teoretickou a klasickou část. Celkově je 

napsaná na  94 stranách (bez seznamu literatury).

V teoretické části se autorka věnuje definování kognitivního postižení, krátce vymezení 

schizofrenie a hlavní část je pak věnována tematice kognitivních deficitů u pacientů se schizofrenií, 

jeho subjektivního prožívání a objektivního a subjektivního hodnocení kognitivního deficitu u osob 

se schizofrenní poruchou. V další části podrobně představuje dotazník hodnocení kognitivních 

obtíží - Frankfurtský dotazník obtíží, ověření jeho využití je jedním z hlavních cílů empirické části.

Teoretická část je napsaná kvalitně, kapitoly jsou řazeny s logickou návazností. Oceňuji, že se 

definování a typům schizofrenie autorka věnuje jen na pár stranách, a místo toho věnuje více 

pozornosti přímo tématu kognitivního postižení a jeho hodnocení u schizofrenie. Odborné pojmy 

jsou kvalitně vysvětleny. Z textu je patrný přehled autorky v popisované problematice.

Autorka čerpala z bohatých literárních zdrojů, jejich výběr je k tématu relevantní, mnohé se 

vztahují k zahraničním výzkumným šetřením.

Cílem empirické části Bc. Evy Kuhnové bylo ověřit využití českého překladu Frankfurtského 

dotazníku obtíží FBF v české populaci a zjistit subjektivní prožívání potíží spojených s 

kognitivními funkcemi u pacientů se schizofrenií navštěvujících stacionář pro psychotické pacienty. 

Autorka provedla kvantitativní šetření. Použila dotazníkové metody - Frankfurtský dotazník obtíží a   

adaptovanou českou verzi sebeposuzujícího dotazníku HoNOS. Výzkumný  soubor tvoří 106 osob, z 

toho 53 osob s diagnózou paranoidní schizofrenie navštěvujících stacionář pro psychotické pacienty 

a 53 osob kontrolní skupiny. Kontrolní skupina byla párována dle pohlaví a věku. Soubory se liší 



vzděláním, vzdělání osob se schizofrenií je nižší, což autorka vysvětluje souvislostí nízkého 

vzdělání se samotným onemocněním. Statistické testy ale souvislost mezi vzděláním (ani věkem a 

pohlavím) neprokázali. Výsledky  ukazují, že FBF spolehlivě rozlišuje mezi pacienty se schizofrenií 

a kontrolní skupinou zdravých osob. Výzkumný projekt se jeví být pečlivě připravený a 

realizovaný. 

Oceňuji způsob napsání diskuse, ve které se autorka podrobně věnuje zhodnocení výsledků 

výzkumu a jejich srovnání s jinými studiemi, průběhu výzkumného šetření a jeho limitům. 

Nastiňuje využití dotazníku v praxi i další možnosti výzkumu v této oblasti.

Otázka do diskuse: Jak autorka vnímá využitelnost dotazníku FBF k průběžnému hodnocení stavu 

dotazovaného vzhledem k jeho délce? 

Diplomová práce Bc. Evy Kuhnové splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. 

Doporučuji jí k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně.

V Praze, 29.8.2016      PhDr. Katarína Loneková, Ph.D.


