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Diplomová práce se zabývá standardizací neuropsychologické metody The Free and Cued 
Selective Reminding Test with Immediate Recall (FCSRT-IR). Jedná se o test pro hodnocení 
stavu epizodické paměti a metoda zahrnuje též fázi kontrolovaného učení. 
 
Autorka DP, paní Bc. Karolína Horáková, se přidržuje formy tradičního schématu pro psaní 
absolventských prací tohoto typu, které obsahují teoreticko-literární úvod (36 str.), empirická 
část (37 str.), písemnictví velkého rozsahu ( ~ 190 titulů). Nechybí seznamy zkratek, tabulek, 
grafů a obrázků. 
 
V úvodních, teoretických kapitolách DP, autorka na základě již zmíněného rozsáhlého 
literárního bohatství, vážícího se k paměti a jejímu hodnocení, věnuje taxonomii této 
kognitivní funkce, na ni navazuje procesy s ní souvisejícími a poté zmiňuje vývojová 
specifika poruch paměti, a to především těch, jež souvisí s procesem stárnutí obecně i v rámci 
nejznámějších neurodegenerativních chorob. Dále paní Bc. Karolína Horáková podrobně 
probírá testy epizodické paměti a teoretický úvod své DP završuje popisem administrace 
diagnostické metody – testu kontrolovaného učení s bezprostředním vybavení (FCSRT-IR) – 
jíž se věnuje v empirické části své absolventské práce. 
 
V úvodu výzkumné části DP její autorka uvádí skutečnost, že část dat, s nimiž pracuje v této 
práci již byla publikována v rámci odborného článku pro Československou psychologii autorů 
Horáková, Štěpánková, Bezdíček & Kopeček, který se týká standardizace tohoto testu 
(FCSRT-IR). DP je však bohatší o další analýzy a výsledky celé normativní studie. V DP 
pracuje paní Bc. Karolína Horáková se dvěma výzkumnými cíli, a to vytvoření normativních 
dat pro FCSRT-IR, což se děje ve Studii I a cílem druhým, realizace validační studie FCSRT-
IR, tedy Studií II. Pro každou z nich jsou formulovány čtyři hypotézy, které se budou 
ověřovat. V odstavcích kapitoly Metodologie výzkumu jsou podrobně popsány postupy 
výběru zkoumaných souborů a přehledně uvedeny jejich charakteristiky. Zmíněn je též 
převod diagnostické metody do češtiny. Následně uvádí autorka DP analýzu dat obou 
prováděných studií a výsledky statistického zpracování materiálu. Desetistránková Diskuze 
velmi podrobně seznamuje s vlastními výsledky badatelky a komparuje je s dostupnými 
výstupy jiných výzkumů našich i zahraničních. Práce je dokončena Závěrem, ve kterém paní 
Bc. Karolína Horáková konstatuje, že cíl standardizace varianty C metody FCSRT-IR byl 
splněn a je potřeba obdobně provést tento proces u jejích paralelních verzí. 
 
DP je psána kultivovaným jazykem, objevují se jen ojedinělé nevýznamné překlepy. 
K empirické části nelze mít zásadních připomínek, neboť DP byla vyhotovena na našem 
předním pracovišti v této oblasti pod vedením známých badatelů tam zkoumajících.  
 



K formálním požadavkům na DP: snad ne příliš šťastné odsazování názvů kapitol v obsahu, 
kdy hlavní název stati je odsunut oproti názvům subkapitol, jež jsou předsunuty; popisky 
tabulek a grafů jsou umístěny odlišně, jednou nahoře, jindy dole (což ovšem nelze hodnotit 
jako chybné, neboť různé normy to řeší různě); v textových citacích by se před „et“ neměla 
psát čárka; pokud jsou jen dva autoři, pak se nepíše čárka před „&“; možná by mělo být 
vysvětleno, proč nebyla v demografických kategoriích uvedena „příslušnost k rase“, když ji 
předtím autorka uvádí jako významný parametr a podmínku pro normativní studii; chybí 
citace u „NART a CRT“; pod tab. 9. je uvedeno „signifikantní na hladině významnosti 
0,004“, přičemž v tabulce jsou p<0,001. 
 
Má otázka: proč je „výhodnější“ standardizovat zahraniční metody, tj. testy, škály atd., zda by 
nebylo přínosnější - či dokonce jednodušší - vytvořit vlastní originální nástroj, vycházející 
z našich reálií? 
 
Diplomová práce se zabývá klasickým převodem diagnostické metody k vyšetření epizodické 
paměti, její standardizací a validací. Výsledky jsou dobře podloženy a dostatečně 
diskutovány, autorka k nim dospěla pod dohledem zkušeného týmu badatelů v rámci 
institucionálního výzkumu, podloženého grantem. Tudíž i s přihlédnutím k některým 
drobným formálním nedostatkům si dovoluji navrhnout komisi pro obhajoby DP její 
hodnocení známkou „výborně“. 
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