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Cílem práce bylo otestovat vztahy mezi kognitivním zpracováním u pacientů (s 
Alzheimerovou chorobou a mírnou kognitivní poruchou) a jejich výkonem v čichových 
testech. Práce tak ověřuje možnosti včasné diagnostiky této choroby pomocí čichových 
testů. Autorka získala kompletní data od N=32 pacientů, jejichž výkony pak srovnává. Pro 
malou velikost souboru mají výsledky spíše průzkumný charakter, ale celkově se jedná o 
zdařilou a pečlivě provedenou sondu do tohoto problému.  

Po formální stránce má práce 54 stran textu a 17 stran literatury. Seznam literatury je 
poměrně rozsáhlý (přibližně 100 zdrojů), velkou část tvoří zahraniční časopisecké studie 
z poslední dekády. Práce má obvyklou strukturu, která odpovídá tématu. Text je psán 
srozumitelně, stručným a věcným stylem. Přestože práce obsahuje seznam zkratek, měl jsem 
jako čtenář problém odlišit zkratky týkající se čichu (DT, IT, OD, OI, OT, TT). Práce je 
zpracována pečlivě, bez překlepů. Citace v seznamu literatury jsou rovněž zpracovány 
pečlivě, se správným formátováním a s použitím DOI. Je třeba říct, že autorka navazuje na 
svoji bakalářskou práci. Univerzitní report o shodě dokumentů v rozsahu 758 stran rozhodně 
neodpovídá reálné shodě obou prací a spíše svědčí o tom, že obě práce jednoduše citují 
podobné dokumenty.  

Teoretická část představuje nejprve Alzheimerovu chorobu a její stádia. V druhé kapitole 
autorka popisuje poruchy čichu, používané metody jejich diagnostiky a představuje základní 
úlohy těchto testů. Třetí kapitola se zaměřuje na problémy praktické diagnostiky čichu 
v souvislosti s měřením kognice. Text (zejména kapitoly 2 a 3) mohou sloužit jako dobrý úvod 
do problematiky měření čichu a dobře seznamuje čtenáře, jak s jednotlivými metodami, tak 
s jejich limity. 

V empirické části autorka zkoumá korelace mezi kognitivním výkonem (baterie UDS) a 
čichovými schopnostmi (měřeno pomocí Sniffin‘ Sticks). Pacienti byli vyšetřeni v rámci 
projektu Nové krevní biomarkery pro včasnou diagnostiku, prognózu a průběh Alzheimerovy 
nemoci (Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN), na kterém se autorka podílela jako student – 
stážista. Finální soubor je nakonec bohužel zúžený na N=32, což autorka vysvětluje a volí 
odpovídající statistické zpracování. Zaměřuje se na srovnání výkonů hlavních dvou podskupin 
(kontroly a pacienti s MCI) a korelace výkonů. Zjištění jsou shrnuta v regresní analýze, která 
identifikuje jako hlavní korelát výkonu LMAI (Logická paměť A okamžité vybavení). Velmi si 
cením toho, že autorka zde překračuje obvyklý repertoár metod a volí robustní metody 
zpracování (Yuen test, robustní regrese).   

 

  



Otázky na autorku 

• Jaké praktické problémy by bylo potřeba překonat pro získání dat od většího souboru 
pacientů s vyšetřením kognitivních i čichových funkcí? 

• Jak moc je podle vašeho názoru potřebná česká varianta čichových testů?  

• V čem byste viděla souvislost mezi výkony v Logické paměti a v čichových testech? 
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