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Poškození mozku se řadí mezi závažné zdravotní problémy, které mohou nejen vést k úmrtí, ale také 
k častým příčinám invalidity, s čímž souvisí široká škála omezení a změny životního stylu. Budoucnost 
dospělého člověka po takovém poškození v sobě nese fatální následky nejen na zdravotní, ale i na 
psychické a sociální úrovni. Navíc se netýká pacienta samotného, ale má stejný dopad i na blízké okolí 
a příbuzného daného člověka. Z těchto důvodů je pro účinnou rehabilitaci doporučován 
multidisciplinární přístup, který je v současné době součástí nové koncepce MZ ČR.  
Předkládaná diplomová práce se stává velmi aktuální a může tak přispět k objasnění závažnosti celé 
problematiky. 
 
Diplomová část má klasické členění na část teoretickou v délce 43 stran a empirickou v rozsahu 32 
stran s následující diskusí a přehledem literatury. 
Teoretická část práce zahrnuje 5 rozsáhlejších kapitol, ve kterých se autor snažil v počátku vymezit 
pojmy zdraví a nemoc s následující kapitolou popisující téma získaného poškození mozku. Stěžejní 
kapitoly věnované tématu psychosociální konsekvence poškození mozku prezentuje kognitivní, 
afektivní, behaviorální a sociální důsledky poškození. Stejně rozsáhlá je čtvrtá kapitola zaměřující se na 
rehabilitaci pacientů se získaným poškozením mozku. V této části autor prezentuje rehabilitaci jako 
multidisciplinárnímu oboru, nicméně důraz je kladen na psychoterapii v kontextu neuropsychologické 
rehabilitaci. Teoretickou část diplomové práce uzavírá kapitola prezentující přehled výzkumů účinnosti 
psychoterapie a jejich srovnání s jinými postupy. 
 
Diplomová práce si kladla za cíl zmapování problematiky získaného poškození mozku v kontextu 
neuropsychologické rehabilitace se zaměřením na možnosti neuropsychoterapie. Výzkumný projekt se 
tak zaměřil na analýzu účinnosti krátkodobé skupinové dynamické psychoterapie u vzorku pacientů se 
získaným poškozením mozku. Autor ke svému výzkumu využil dotazníky European Brain Injury 
Questionnaire ve verzi pro pacienty (EBIQ-P) a Zungovu sebeposuzovácí škálu deprese (ZSDS), které 
pokrývaly zkoumané symptomy a to před začátkem, po 6 týdnech a po ukončení terapie. Cíle výzkumu 
autor definoval do 4 hlavních a 14 vedlejších hypotéz. Výzkumnou skupinu tvořilo 32 osob, z toho se 
16 pacientů účastnilo experimentální skupiny a 16 pacientů skupiny kontrolní. Výsledky výzkumu autor 
shrnul v grafech a přehledových tabulkách. 
 
V rámci hodnocení teoretické části práce musím konstatovat, že práce je napsaná přehledně, bez 
zbytečných témat, která by práci jen obsahově zatěžovaly. Je znát, že se autor vytčenému tématu 
věnoval a teoretická část práce se tak stala dobrým základem pro výzkumný projekt.  
K výsledkům výzkumu a jeho limitům se nabízí celá řada otázek, které ovšem sám autor podrobil 
bohaté diskuzi v závěru práce, stejně tak i sám autor nabídl možnosti dalšího pokračování a postupu 
v realizaci následného zkoumání.  
V rámci hodnocení práce musím ocenit i bohatou především zahraniční literaturu, ze které diplomant 
vycházel. 
 
 
Při celkovém hodnocení diplomové práce musím konstatovat, že předkládaná práce zcela splňuje 
požadavky kladené na tento typ práce a doporučuji ji k obhajobě. Navrhované hodnocení -  výborně. 
 
 
V Praze dne 28.8.2017                                                                                                       MUDr. Gabriela Šivicová 
 
 


