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Epilepsie je jedna z velmi častých neurologických onemocnem, která díky svému 
chronickému charakteru ovlivňuje v podstatě celý pacientům život a to nejen na úrovni 
zdravotního stavu, ale zasahuje i do oblasti profesní, sociální a podstatně tak ovlivňuje i 
osobní vývoj. Vyrovnání se s touto diagnózou klade vysoké nároky na adaptační schopnosti 
jedince. Téma práce, kterou si diplomatka zvolila. se tak zdá jako velmi zajímavé a v daném 
kontextu i přínosné. 

Diplomová práce má charakteristické členění na teoretickou část v rozsahu 36 stran a 
empirickou část v rozsahu 32 stran včetně diskuse a závěru. 
Teoretickou část práce diplomantka rozdělila na 9 kratších kapitol. Pouze úvodní kapitoly 
jsou věnované obecným tématům jako je popis epilepsie a struktury temporálního laloku 
včetně jeho funkce. Zbylé kapitoly jsou cíleny k tématu práce. autorka detailně popisuje 
problémy týkající se farmakorezistentní epilepsie a předoperačního vyšetření včetně kapitoly 
zaměřené na předoperační neuropsychologické vyšetření u temporální epilepsie (TLE). Závěr 
teoretické části práce uzavírá kapitola věnována prezentací Boston naming testu. 

Hlavním cílem empirické části diplomové práce byla standardizace české verze Boston 
Naming Test (BNT) a ověření jeho validity kritérií. Současně se autorka snažila o kvalitativní 
analýzu determinant výkonu testu v kontextu českého jazyka a demografických charakteristik 
v české populaci. Do pilotní studie autorka zařadila celkem 39 zdravých a 38 nemocných 
s temporální epilepsií. Výsledky svého výzkumu autorka zpracovala do přehledových tabulek 
a grafů. Zjištěné výsledky diplomatka podrobila rozsáhlé diskusi v závěru své práce. 

V rámci hodnocení práce je třeba konstatovat, že teoretická část práce je přehledná a dokazuje 
autorčinu orientaci v daném problému. Empirická část práce přinesla výsledky, které se zdají 
být přínosné a určitě by i pokračování ve výzkumu a testování mělo svůj význam. 
Autorce v rámci práce však musím vytknout několik "drobných chyb". Jednak formální 
úprava textu již od úvodního obsahu až po chyby a přepisování v textu, začátek kapitoly na 
konci strany apod. Také jsem měla problémy s orientací v některých z četných citací. 

Při celkovém hodnocení musím konstatovat. že práce splňuje nároky kladené na práci 
diplomovou a doporučuji ji k obhajobě. 

/ 

MUDr. Gabriel;l $ivicová 
/ I 

V Praze dne 19.1.2009 

/ 


