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PŘÍNOSNOST tématu, kterým se autorka ve své diplomové práci zabývala, lze spatřovat 
především v zmapování a výzkumném šetření aktuálních diagnostických kritérií, která by 
mohla zefektivnit screening a diagnostiku Alzheimerovy nemoci. Především se zaměřuje na 
měření čichového deficitu, které prozatím není etablováno jako oficiální diagnostický nástroj 
a je pouze ve fázi výzkumné. 
 
CÍLEM předložené práce je dle autorky shrnutí dosavadních poznatků o možnostech využití 
čichových testů v časné diagnostice Alzheimerovy nemoci a blíž prozkoumat možné kognitivní 
koreláty těchto testů.  
 
PO FORMÁLNÍ STRÁNCE předložená práce obsahuje 53 stran textu, 16 stran literárních 
odkazů. Práce je rozdělena do tří základních přehledových kapitol, které jsou doplněny 
souhrnem. 
 
V TEORETICKÉ ČÁSTI autorka vymezuje a definuje základní pojmy a problémové okruhy, na 
které zaměřuje svůj výzkum v praktické části práce. Nejprve se věnuje charakteristice 
Alzheimerovy nemoci a její neuropsychologické diagnostice. V druhé kapitole vymezuje 
čichový deficit při Alzheimerovy nemoci a možnosti jeho měření. A třetí kapitola poskytuje 
přehled kognitivních komponent čichu a korelátů čichových testů.  
 
V EMPIRICKÉ ČÁSTI autorka standardním způsobem představuje výzkumný problém, cíle 
výzkumu, hypotézy a výzkumné otázky, použité metody a popis výzkumného souboru a 
metodologii sběru dat. Poté analyzuje výsledky použitých metod a empirických nálezů. Zde lze 
jen vytknout relativně malý soubor testovaných osob. 



 
Výsledná data jsou prezentována přehledně ve formě tabulek a grafů. 
 
Výsledková část je podrobným souhrnem, který je opatřen odpověďmi na stanovenou 
hypotézu. Dle výsledků u malého souboru pacientů vyplývá, že u vybraných 
neuropsychologických testů, zejména zaměřených na zkoumání fatických funkcí, exekutivních 
funkcí a verbální paměti autorka popisuje souvislost s čichovými testy. Konkrétně test Logic 
Memory A (okamžité vybavení) fungoval jako dobrý prediktor výsledku Sniffin‘ Sticks. 
 
V stručné diskusní části jsou výsledky interpretovány a zároveň jsou kriticky popsány limity 
předložené práce. 
 
Otázky pro obhajobu: 

• Autorka v práci zmiňuje výzkumný rámec NIA-AA (Jack et al., 2018), který směřuje k 
biologickému definování Alzheimerovy nemoci a předjímá, že testování kognice se bude 
v budoucnosti využívat spíše ke stanovení stadia onemocnění, nikoliv k určení diagnózy 
jako takové. Jakou roli však aktuálně zastává klinický psycholog v terapii Alzheimerovy 
nemoci?  

• U jakých dalších neurologických onemocnění by potenciálně bylo užitečné využití 
olfaktorických testů? 

 
CELKOVĚ lze říci, že autorka předložila práci s přehledně zpracovanou teoretickou částí, 
dokáže formulovat výzkumné cíle a strukturovat je do jednotlivých hypotéz, které empiricky 
ověřila ve svém výzkumu, včetně kvalitního statistického zpracování a interpretace získaných 
dat. Práce může být východiskem pro následné výzkumné studie autorky k dané problematice 
i u jiných onemocnění CNS. 
 
 
Předloženou práci doporučuji k obhajobě a po úspěšné obhajobě navrhuji hodnocení výborně. 
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