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Formální hlediska práce 

 
Otázky, podněty k obhajobě:  
 

1. Jak byste biologicky zdůvodnila kritérium 10 % popálenin pro zařazení do studie? 
2. V čem se domníváte, že vaše kritéria pro záchyt MCI jsou chybná či přinejmenším 

psychometricky nedostatečná? 
3. Jak si vysvětlujete kognitivní deficit, pokud popáleninové trauma je primárně poškození 

receptorů v PNS? 
 
Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): Srov. Hlavní 
body k analýze níže. 

 1 2 3 4 

Cíle práce: uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny X    

Soulad obsahu s názvem: ano – částečně X    

Členění kapitol: logické členění – nevhodné strukturování X    

Postiženy relevantní aspekty problému: jednoznačně – spíše ne   X   

Stanovené cíle: splněny – nesplněny  X    

 1 2 3 4 

Problém: jasně vymezen – nejasné vymezení X    

Projekt: analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou X    

Metodologie práce: Vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená X    

Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu: 
organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé 

X    

     

1 2 3 4 

Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje  X    

Formální úprava práce:  odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb  X    

Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje  X    

Množství využitých literárních zdrojů: dostatečné – nedostatečné  X   

Aktuálnost literárních zdrojů: vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé  X   

Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální X    

Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy X    

Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb X    
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Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
 
Michaela Slováková si vybrala originální téma: kognitivní deficit u osob s popáleninovým 
traumatem. V úvodu rešeršuje literaturu k terminologii, epidemiologii, klasifikaci popálenin, 
neuropsychologickému vyšetření kognitivního deficitu, který může na základě takovéhoto 
zranění vzniknout. Všechny argumenty mají za cíl zlepšit design její studie.  
 
Hlavní argumenty ke kritické analýze:  

(i) Klíčová je kapitola, kde autorka rozebírá příčiny vzniku kognitivního deficitu, 
které rozděluje na psychologické a medicínské. Už samotné rozdělení je spjaté 
s mnoha otázkami, které autorka nevyjasňuje, např. proč by depresivní porucha 
jako komorbidita nasedající na popáleninové trauma měla být psychologický 
faktor, ale ne medicínský? 

(ii) Základní problém, který autorka neanalyzuje dostatečně: reakce probanda v 
měření kognitivní poruchy je z obecného pohledu primárně sestupné zpracování 
informací z CNS (proband reaguje na podněty), avšak tento deficit (z 
popáleninového traumatu) vzniká primárně v aferentní části PNS, 
pravděpodobně v termoreceptorech kůže a v metabolických důsledcích, které 
jejich poškození aktivuje do jiných částí PNS, respektive posléze CNS. Autorka se 
nijak nepozastavuje v metodické části nad otázkou, jak může měřit poškození 
PNS metodami citlivými primárně na změny v CNS? 

(iii) Nevytváří konzistentní teorii, jak by takové měření mělo být po popáleninové 
trauma a kognitivní deficit z něj vznikající specifické? Její metodika se používá 
primárně k měření funkčních deficitů CNS. 

(iv) Dále nerozvíjí teorii, jak by některé klíčové medicínské faktory popáleninového 
traumatu: uvádí hypermetabolismus a zánětlivé reakce i v CNS, ale i v celém 
těle, měly vést k poškození funkce či morfologie CNS, která je však nezbytná, 
protože jak by posléze kognitivní deficit u pacientů s popáleninovým traumatem 
vznikl? 

(v) Pokud by byl důsledkem „pouhé“ komorbidity, např. popáleninové deprese, je 
třeba vyvinout právě nejvyšší úsilí, aby autorka tyto dvě odlišné etiologie 
v kognitivním deficitu odlišila, což v navržené metodice není možné. 

(vi) Autorka uvádí celkem 9 hypotéz v metodice, zcela jistě nebude mít k dispozici 
tak velký soubor pacientů, aby provedla korekci na 9 srovnání. Dále hypotézy 
nerozděluje na korelační H5 až H9 oproti těm, které testují platnost nulové 
hypotézy (inferenční statistikou). 

(vii) V metodice použitých testových měřítek není diferenciální úvaha, proč by tato 
měřítka měla být citlivá ke kognitivnímu deficitu u popáleninového traumatu? 

(viii) Metodika, jak měřit MCI je nepřesná a obsahuje nereprezentativní citace, např. 
s. 16, pro MCI určitě není stanovena hranice -1,5 SD pouze a adekvátní k tomu 
není citovat pouze studii Royalla et al., 2004. 

(ix) Metody, které uvádí např. k vyšetření paměti, jako je MoCA, nejsou k tomu 
účelu zkonstruované.  

(x) V designu výzkumu uvádí, že pacienty nelze náhodně rozřadit. To nelze u 
klinických skupin nikdy (po počátku onemocnění či po úrazu), ale lze to 
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v intervenčních, např. farmakologických, studiích, toto však není intervenční 
studie dle designu. 

(xi) Naopak nerozumím, proč nepoužije rozdělení dle míry popálenin, což by 
vytvářelo klinicky racionální podskupiny pacientů dle míry postižení. Koneckonců 
kritérium 10 % pro zařazení do studie je ve skutečnosti již staging míry 
popáleninového traumatu. 

(xii) Klíčové pro studii je kritérium popálenin 10 %. Není adekvátně zdůvodněno a 
může vést k vysoké variabilitě měřených proměnných. Při kolika % popálenin již 
pacient vyšetřen nebude? Není uvedena literatura k tomuto kritériu, není 
zdůvodněno biologicky či jinak. 

(xiii) V metodice použitých testů, např. TMT neuvádí, jaké proměnné použije? 
Celkový skór v sec či poměrové a chybové skóry apod. např. v RAVLT? Proč 
použije takové skóry z hlediska metodiky není uvedeno. 

(xiv) Stanovení MCI na s. 43 je chybné dle dostupných metodik na úrovni II. 
 
 
Vedlejší argumenty: s. 15: neuropsychologické vyšetření v ČR jistě nevykonává klinický 
neuropsycholog, ale klinický psycholog, protože tato specializace v ČR neexistuje. 
 
s. 16 překlep „Press“ 
 
Doporučení k obhajobě: doporučuji 
 
 
Návrh klasifikace: výborně – velmi dobře – dobře – neprospěl/a 
 
 
V Praze dne 19. 08. 2021 podpis: Ondřej Bezdíček 


