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Diplomová práce se zabývá velmi obtížnou a dosud ne plně probádanou  problematikou změn 
v emocích a s nimi souvisící empatií u záchvatového onemocnění mozku (epilepsie). 
Předpokládané ovlivnění obou zmíněnou chorobou vychází ze zjištění obdobných změn v této 
oblasti např. u poruch autistického spektra. Autorka diplomové práce se pustila na „pole 
neorané“ a o to více si lze cenit její snahu rozšířit prozatímní útlou a místy – dá se říci – i 
velmi nespolehlivě výzkumně podpořenou poznatkovou bázi v této oblasti.  
 
Absolventská práce respektuje tradiční schéma, zahrnující teoreticko-literární úvod (44 str.), 
empirickou část (38 str.), písemnictví (~180 titulů) a přílohy (3). Nechybí seznam zkratek, 
příloh (dotazníky, materiály k programu a statistická analýza), obrázků, tabulek a grafů, které 
čtenáři DP významně ulehčují orientaci. Celá práce je psaná v cizím jazyce, slovenštině. 
 
V úvodních, teoretických kapitolách DP, se paní Bc. Helena Vargová věnovala vymezení 
základních oblastí, v nichž se dále pohybovala. V těchto oddílech také podrobně analyzovala 
literární zdroje, vážící se k onemocnění epilepsie. Uvádí zde vymezení choroby, 
epidemiologii, etiologii, klasifikační systém, diagnostické přístupy, léčbu a prognózu. Velmi 
krátká, ale zajímavá a podnětná pro vlastní téma DP, je kapitola „Sociálna kognícia“ (sociální 
kognice). Následně pracuje diplomantka s termínem emočního rozlišování a jeho teoretickým 
ukotvením v současném výzkumu. Navazuje stať s tématem empatie, v níž jsou shrnuty 
jednak teoretické a také výzkumné poznatky a taky metody k měření empatie. Poté se paní 
bakalářka věnuje jejím poruchám např. při alexithymii, neurodegenerativním onemocnění, 
PAS a PO. Rozsáhleji se zabývá zvláštnostmi empatie u různých typů epilepsie a též vlivu 
medikamentů, jež se používají při léčbě. V této části je nutné ocenit krátké souhrny, v nichž 
autorka DP podává stručnou informaci o obsahu dané kapitoly. Literární část je psána 
kultivovaným jazykem a rozsáhlost zpracovaného materiálu svědčí o hlubokém vhledu 
diplomantky do problematiky. 
 
Empirickou část své DP otevírá paní bakalářka jasným vymezením předmětu a cílů výzkumu. 
Formuluje tři základní hypotézy a pět výzkumných otázek. Následně jsou podrobně popsány 
použité výzkumné metody, z nichž některé byly přeloženy z anglických originálů 
(požadovanou metodikou). Podrobně jsou uvedeny demografické parametry sledovaných 
skupin. Statistické zpracování přineslo zajímavé výsledky, které paní Bc. Helena Vargová 
hodnotí v obsáhlé diskusi. Vesměs byly nalezeny trendy změn u hodnocených hypotéz a 
výzkumných otázek bez statistické významnosti. V samostatném odstavci autorka DP shrnuje 
limity provedeného výzkumu a doporučuje, aby byl provedeno rozsáhlejší sledování ve více 
centrech pro léčbu epilepsie v ČR, s rozšířeným spektrem validovaných metod na české 
populaci a také využitím elektrofyziologických metod (EEG) při zjišťování epileptického 



endofenotypu u asymptomatických biologických sourozenců pacientů s idiopatickou 
generalizovanou epilepsií. 
 
K práci nemám žádné připomínky a vysoce ji hodnotím pro její ojedinělost, neboť v oblasti 
epileptologie je jen málo tak specifických výzkumů (u nás žádné), i když jej autorka považuje 
– s ohledem na uvedené parametry – zatím za „pilotní studii“. Dovoluji si proto navrhnout 
komisi pro obhajoby její hodnocení známkou „výborně“. 
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