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                   Brno, 31.10.2018 

 
Oponentský posudek  

habilitační práce PhDr. R. Obereignerů, Ph.D. (Katedra Psychologie, Filozofická fakulta UP v 

Olomouci) na téma: Afázie a přidružené poruchy symbolických funkcí.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Předkládaná habilitační práce má formu monografie, která byla publikována v roce 2013, je 

napsána v českém jazyce, má 333 číslovaných stran.  

Práce je členěna na 14 kapitol a dále obsahuje krátký úvod, seznam zkratek, závěr, summary 

v anglickém jazyce a seznam tabulek. Práce neobsahuje žádné další přílohy. 

 

Formální a stylistická úroveň:  

Habilitační práce je adekvátně rozčleněna, text je velmi kvalitně zpracován a umožňuje 

pochopení problematiky afázií a dalších přidružených poruch symbolických funkcí (agnozie, 

apraxie, alexie, agrafie, akalkulie) v celé šíři a je zároveň výstižný. Vysoce oceňuji svěží styl 

celého díla, které má dle mého názoru také výraznou literární hodnotu, která je patrna ve 

všech částech monografie. Struktura práce umožňuje snadnou orientaci. Práce obsahuje velké 

množství informací, od antropologických a vývojových východisek až po aktuální data 

o diagnostice a terapii afázií a dalších poruch symbolických funkcií.   

 

Věcná úroveň:  

Téma habilitační práce je aktuální, přináši rozsáhlé a kvalitní zpracování problematiky poruch 

symbolických funkcií v češtině. Obsahuje údaje týkající se historického úvodu, klasifikace 

poruch včetně klinických aspektů, diagnostických testů, terapie a je doplněna množstvím 

přehledných tabulek, které napomáhají srozumitelnosti textu.  Vzhledem k multioborovému 

přístupu k problematice se autor výborně vyrovnal s komplexností údajů týkající se 

symbolických funkcií. Poruchy symbolických funkcií představují skupinu symptomů s velkým 

dopadem na kvalitu života pacientů, jejich důkladné poznání je jednou z cest ke zdokonalení 

terapie, co také autor v textu opakovaně zmiňuje.  
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Otázky do diskuse: 

1. Jaký je názor autora předkládané habilitační práce na možnosti predikce efektu terapie 

afázií? 

2. Která z taxonomií afázií, uvedených v Tabulce 10 je podle autora nejlépe použitelná 

v klinické diferenciaci těchto poruch?  

 

Závěr: 

Habilitační práce PhDr.Radka Obereignerů, Ph.D. „Afázie a přidružené poruchy 

symbolických funkcí“ splňuje požadavky kladené na habilitaci.  Práce odpovídá zákonným 

nárokům kladeným na habilitační práci a doporučuji vědecké radě jmenování uchazeče 

docentem v oboru Klinická psychologie. 
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