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Bc. Martiny Franzové
Rehabilitace exekutivních funkcí osob s poškozením mozku

Bc. Martina Franzová v rámci diplomové práce sestavila a následně vyhodnotila rehabilitační 

program exekutivních funcí u osob s poškozením mozku. Oceňuji její invenci v přístupu k 
vypracování diplomové práce i její přímé zaměření na konkrétní způsob práce s těmito klienty.  
Diplomovou práci vnímám jako přínosnou pro neuropsychologickou praxi.

Diplomová práce je klasicky členěná na teoretickou a praktickou část. Celkově je napsaná na 92 

stranách, dále obsahuje seznam literatury a přílohy (kterých součástí jsou i konkrétní úkoly  
prováděné rehabilitace exekutivních funkcí).

Teoretická část představuje odborně podložený  vstup k empirické části. Je napsaná srozumitelně, s 
odbornou erudicí, s dobře navazujícími kapitolami. Autorka v ní vymezuje pojem exekutivních 

funkcí, popisuje jejich základní teoretické modely, věnuje se metodám hodnocení exekutivních 
funkcí a následně věnuje větší prostor a pozornost  tematice kognitivní rehabilitace. Citované 
informace jen mechanicky nepřijímá, ale zajímá k nim i kritický postoj. Opakovaně uvádí názor, že 
kromě výsledků neuropsychologických testů je důležité i zhodnocení pacientova fungování v 
každodenním životě, v čem s ní souhlasím.

V empirické části se autorka věnovala navržení, realizaci a měření účinnosti programu rehabilitace 
exekutivních funkcí u pacientů se získaným poškozením mozku, se specifickým zaměřením na 
schopnost plánování a organizace čiností. Cíle výzkumu i rehabilitačního programu považuji za 
jasně definované. Výzkumný  design je pečlivě sestavený. Autorka v diplomové práci jasně popsala 

poznatky, ze kterých u navržení rehabilitačního plánu vycházela. Část úloh přebrala nebo se 
inspirovala z literatury, tři vytvořila sama. Oceňuji, že autorka při sestavování jednotlivých 
rehabilitačních sezení dbala na přesah úkolů do každodenního života pacientů. Rehabilitace 
exekutivních funkcí se zůčastnilo 9 osob se získaným poškozením mozku v anamnéze. Pro kontrolu 
efektu rehabilitace byli otestováni před a po jeho absolvování několika vybranými 

neuropsychologickými testovými metodami a autorkou vytvořenými varianty  Testu plánu ZOO. S 
účastníky výzkumu byly rovněž vedeny polostrukturované rozhovory před a po absolvování 
kognitivní rehabilitace, které byly následně analyzovány. Za cenné považuji výsledky získané 
pozorováním a kvalitativní analýzou. Výsledky autorka řádně popisuje a věnuje se jejich podrobné 
analýze. Domnívám se, že zhodnocení vlivu rehabilitace není jednoduchým úkolem. Autorkou 

sestavený konkrétní program vnímám jako dobrou základnu pro realizování rehabilitací 
exekutivních funkcí.



Z textu na s. 59 a 61 mi není zcela jasné, zda někteří klienti zároveň docházeli i na kognitivní 
rehabilitaci na Rehabilitační kliniku Malvazinky nebo nikdo z účastníků na kognitivní rehabilitaci 
nedocházel?
Na s. 66 a 67 autorka uvádí seznam otázek polostrukturovaných otázek. Zaujalo mě, že se jedná o 
uzavřené otázky. Jaké byly příklady otázek, které kladla účastníkům?

Diskuse je podrobná. Autorka se na odborné úrovni věnuje limitům své práce. Uvádí také možné 
směry výzkumu do budoucna.

Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni. Citační práce je kvalitní. Seznam použitých 

zdrojů je bohatý.

Celkově hodnotím diplomovu práci kladně.

Otázky do diskuse: 

Co konkrétně považuje autorka za důležité u rehabilitace exekutivních funkcí u osob se získaným 
poškozením mozku?
Jak by autorka případně rozšířila program na rehabilitaci exekutivních funkcí?   

Předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na její  vypracování. Doporučují jí k 

obhajobě. Navrhuji klasifikaci výborně.

V Praze, 27.8.2017       PhDr. Katarína Loneková, Ph.D.


