Vyjádření školitele Mgr. Alice Pulkrabkové k průběhu studia a k disertační
práci
„Ověření efektivity kombinované multimodální rehabilitace kognitivních
funkcí s využitím počítačového programu NEUROP“
předkládané v roce 2017 na Katedře psychologie

I.

Hodnocení celého doktorského studia
- paní magistra během svého studia plnila veškeré povinnosti v daných
termínech a nevyskytly se žádné zásadní problémy či komplikace, jež by
narušily jeho optimální průběh;
- její aktivita v rámci příspěvků na kongresech, konferencích, činnost
pedagogická, lektorská atd. je skutečně velmi rozsáhlá a její souhrn
pokrývá několik stránek (formátu A4); vyjímáme proto jen některé
významnější počiny, jako jsou např. příspěvky o neuromodulaci bolesti,
rehabilitaci kognitivních funkci – těch je samozřejmě nejvíce – a zde
především u starších jedinců, pacientů po úrazech hlavy či jiných
onemocněních, vážících se k CNS (např. otrava benzínem) atd.; nemalá je
její činnost publikační, a to jak u nás (opakovaně ve sbornících konference
PhD Existence, Konference Neuropsychiatrického fóra, Psychologických
dnů v Olomouci aj.), tak i v zahraničí (např. žurnály British Journal of
Neurosurgery, The Journal of Gerontopsychology and Geriatric
Psychiatry, Journal of the Neurological Sciences, Journal of Neurological
Surgery) a rozsáhlá je i aktivní účast na odborných akcích u nás a také
v zahraničí (kupř. European Congress of Neurological Societes, Budapest,
World Congress of Neurology v Chile, Neurochirurgický kongres ve
Francii);
- aktuálně působí paní magistra jako neuropsycholog na Ústředním
lékařsko-psychologickém oddělení, sekci klinické psychologie v Ústřední
vojenské nemocnici v Praze.

II.

Celkové zhodnocení disertační práce
- téma disertační práce, které paní magistra zpracovala, vychází
z aktuálních potřeb aplikované neuropsychologické vědy, jež se snaží
přispět v rámci svých možností k současné problematice rehabilitace či
restituce kognitivních funkcí u jedinců po onemocněních CNS různé
etiologie a také stárnoucí populace, což lze považovat za problém neméně
významný; projekt disertační práce je jedním z mála, ne-li vůbec jedním,
jež ověřuje multimodální rehabilitaci kognitivních funkcí na tak velkém

vzorku probandů; práce samotná je velmi promyšleně strukturovaná,
logicky na sebe navazují témata teoretických kapitol a následující
empirické stati ukazují na velmi dobré metodologické uchopení vlastního
výzkumu a jeho statistické zpracování; rozsáhlá diskuse završuje tento
čtivý text, jehož výsledky se určitě odrazí nejen v práci paní magistry
Alice Pulkrabkové, ale zcela jistě budou přínosem pro všechny kolegy
v klinicko-psychologické, neuropsychologické i obecně rehabilitační praxi
a též dalších oblastech péče o nemocné i svépomocné skupiny starších
jedinců, jež se snaží zachovat si duševní svěžest do vysokého věku.

III.

Závěr

Předloženou disertační práci předběžně klasifikuji jako prospěla.

V Praze 30. 3. 2017

Petr Kulišťák

