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Autorčina práce z formálního hlediska odpovídá požadovaným kritériím - nenalézám
gramatické chyby, grafická struktura je přehledná, odkazy na literaturu jsou korektní, práce je
přehledně dělena na jednotlivé kapitoly a je doplněna vhodnými grafy a přílohami. V práci
jsem nenalezl znaky nedovoleného přejímání cizích textů. Práce obsahuje 184 stran textu,
přílohy jsou užitečné. Literárních odkazů je téměř 300, z toho většina anglických textů. Výběr
literatury je aktuální a obsahově relevantní. Diplomová práce je napsána kultivovaným
odborným jazykem.
Cílem práce bylo zjistit efekt tréninku kognitivních funkcí u pacientů s parkinsonovou
nemocí. Jednotlivé hypotézy jsou formulovány pregnantně. Experimentální i kontrolní
skupina byly sestaveny pečlivě. Výzkumný úkol byl adekvátně formulován a v závěru na něj
autorka přináší odpověď.
Teoretická práce je zpracována na vynikající úrovni, je přehledná a její informativnost se
blíží vysokoškolské učebnici pro studenty, zajímající se o neuropsychologii. Neobvyklá
rozsáhlost práce je dána právě důkladností autorčina záběru. Není přítomen zbytečný text, ale
ani informační suma vzhledem k formě zpracování čtenáře nezahlcuje.
Výsledky práce jsou srozumitelně popsány a ilustrovány přehlednými tabulkami. Diskuse
je zpracována výborně. Upozornění na limity práce je korektní.




K diskusi při obhajobě bych doporučil tyto otázky:
Jaká je situace a výhled do budoucna neuropsychologie jako oboru v ČR?
Jaké použité testy považuje autorka za nejvíce citlivé pro danou problematiku? Je možné
přenést její zkušenosti smysluplně do běžné psychologické praxe?
Jaké další metody tréninku kognitivních funkcí by mohly doplnit FIE, případně mu
konkurovat v praktické péči o pacienty?

Práce je zpracována zcela mimořádně 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 výborné ohodnocení.
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