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Posuzovaná rigorózní práce Mgr. Markéty Pavlíkové je zpracována na logopedické 

téma, zaměřuje se na logopedickou intervenci u dospělých osob s demencí. Zvoléné téma 

práce je možné považovat za široké, ale závažné a aktuální nejen pro současnou logopedii, ale 

celou společnost. Stárnutí populace v současném období společně se zkvalitňující se péčí 

medicínskou, která využívá nejmodernější diagnostické a léčebné techniky a metody, vedou 

k narůstajícímu počtu osob s nejrůznějšími neurodegenerativními onemocněními, k nimž se 

řadí i demence. S těmito onemocněními souvisí velmi úzce i poruchy komunikace. Autorka 

rigorózní práce působí jako klinická logopedka v městské nemocnice, proto výběr tématu 

nebyl náhodný. Ve své každodenní praxi se stará o pacienty s demencí, a to jak na lůžkových 

odděleních, tak i v ambulanci. Logoped musí spolupracovat s dalšími odborníky lékařských i 

nelékařských profesí a důležitou součástí péče o pacienty s demencí jsou i jejich rodinní 

příslušníci. To bylo důvodem, proč si za hlavní cíl rigorózní práce a výzkumného projektu 

vytýčila analyzovat logopedickou intervenci u dospělých klientů s demencí ve spolupráci 

s rodinou. 

 

Posuzovaná rigorózní prace je v rozsahu 99 stran textu, z tohoto počtu prvních 6 

stránek práce obsahuje povinné údaje a abstrak v českém a anglickém jazyce. V závěrečné 

části od s. 100 autorka umístila rozsáhlý seznam literatury a internetových zdrojů. Přílohový 

materiál představuje stručný dotazník pro rodinné příslušníky a orientační diagnostický test 

MMSE (Mini-Mental State Examination). 

Práce je rozčleněna do pěti kapitol, první představuje úvod práce, v následujících třech 

vyvážených kapitolách je umístěna teoretická část práce, zbytek tvoří část empirickou. 

V teoretických kapitolách nalézáme několik problémových okruhů, které autorka zpracovala 

na základě studia a analýzy odborných pramenů naší a několika pramenů zahraniční 

provenience.  



Do první kapitoly teoretické části práce autorka umístila teoretická východiska a 

základní terminologii. Věnuje se období dospělosti a na základě názorů různých odborníků 

vymezuje stáří. Následuje téma rodiny, neboť rodina a rodinní příslušníci sehrávají důležitou 

roli v péči o pacienty s demencí; dále problematika komunikace a narušené komunikační 

schopnosti, logopedická intervence a logoped. Navazuje třetí rozsáhlá kapitola zabývající se 

demencí, a to nejen vymezením tohoto onemocnění, epidemiologií, ale i klasifikací a v závěru 

problematikou demence u dětí a adolescentů. V poslední teoretické kapitole, kterou Mgr. 

Pavlíková nazvala Logogopedická intervence u pacientů s demencí, jsou subkapitoly 

zaměřené na poruchy komunikace, kognitivních funkcí a chování, dále diagnostika a 

diferenciální diagnostika demence. Následující subkapitola 4.3 Terapie pouze stručně 

popisuje i terapii řeči a techniky logopedické terapie u demence.  

K teoretické části práce, která vytváří základ pro výzkumná šetření, mám některé 

připomínky: 

- V seznamu literatury je uvedeno dostatečné množství pramenů, přesto téměř celá 

kapitola 3. Demence je od s. 27 až po s. 50 zpracována pouze na základě jediné 

publikace, a to Jirák, 2004. 

- S. 26 – citovány již zastralé údaje, např. domov důchodců, ústav sociální péče. 

- Logopedická intervence, tzn. jak diagnostika, tak terapie jsou podstatné pro 

posuzovanou rigorózní práci, přesto jsou rozpracovány krátce, bez uvedení 

přesnějších postupů, odkazů na literaturu apod. 

 

 

Na teoretické kapitoly navazuje vlastní autorčino výzkumné šetření,  které je zaměřeno 

na zhodnocení přínosu spolupráce rodin u osob s demencí v rámci logopedické intervence. 

Autorka si v šetření stanovila několik cílů dílčích a formulovala tři výzkumné předpoklady. 

Získala 22 klientů a rodinných příslušníků, kteří se zapojili do půlročního výzkumného 

šetření. Ti docházeli na logopedická sezení a pracovali s pacienty nejméně tři hodiny týdně. 

Před zahájením terapie i po půl roce zhodnotili její průběh a výsledky.  Odpověděli i pacienti. 

Mgr. Pavlíková na základě získaných informací výzkumné šetření vyhodnotila, graficky 

znázornila a okomentovala. Marginální připomínku mám ke grafům č. 6 a 7, zasloužily by si 

podrobněji okomentovat. 

V závěrech šetření byly zpracovány odpovědi na vytýčené parciální cíle. Autorka 

formulovala celkové závěry výzkumu a rovněž návrhy pro logopedickou praxi. Je možné 

konstatovat, že cílů, vytýčených ve výzkumném šetření, bylo dosaženo.   



 

U obhajoby doporučuji diskutovat výše uvedené připomínky i následující otázky: 

- Můžete říci, jakou výzkumnou strategii jste ve výzkumném šetření zvolila? 

Pohovořte o designu výzkumu. 

- I když ve výzkumné části uvádíte, že byli rodinní příslušníci proškoleni, postrádám 

informace, jak proběhlo proškolení. Rovněž není uvedeno, jaké materiály a 

pomůcky používal nejen logoped, ale právě rodinní příslušníci při logopedické 

intervenci a podpoře komunikace osob s demencí. Můžete se k tomuto tématu 

vyjádřit? 

- Demografické údaje, které uvádíte u demence, jsou staršího data. Jsou dostupné 

novější informace a údaje nejen v naší zemi, ale i v zahraničí? 

 

 

 

 

Závěr 

Rigorózní práce Mgr. Markéty Pavlíkové přes výše uvedené připomínky splňuje požadavky, 

které jsou kladené na tento typ speciálně pedagogické práce. Proto rigorózní práci 

Logopedická intervence u dospělých osob s demencí  doporučuji k obhajobě. 

                             

 

 

 

V Praze 10. srpna 2019                              doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. 

 


