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Klára Patlichová zvolila pro napsání diplomové práce zajímavé a pro klinickou praxi důležité téma 

pozornosti a jejich možných deficitů u osob s hraniční poruchou osobnosti. Toto téma patří 

v současnosti k tématům aktuálním vzhledem k většímu zájmu o oblast kognitivních deficitů a poruch 

u osob s diagnostikovanou emočně nestabilní poruchou osobnosti. 

Autorka diplomovou práci dělí klasicky na teoretickou a empirickou část. Diplomová práce má 117 

stran včetně literatury a příloh. Kjejímu vypracování použila 68 zdrojů literatury. 

Teoretická část je vzhledem k zaměření práce rozdělena na 3 základní okruhy. První okruh je věnován 

definici a charakteristice hraniční poruchy osobnosti, kde autorka na začátku vymezuje pojmy 

osobnost, porucha, historii pojmu hraniční porucha osobnosti, diagnostické kritéria a velkou část 

věnuje Millonovu diagnostickému modelu hraniční osobnosti. Druhý okruh je zaměřený na definování 

pozornosti, popisu základních kognitivních teorií, testování pozornosti a možnosti jejího výzkumného 

uchopení. V poslední části autorka tyto témata přepojuje a věnuje se výzkumu pozornosti u osob 

s hraniční poruchou osobnosti. V této části pak podrobněji popisuje výzkum M.I. Posnera et al., který 

tvoří východisko pro empirickou část diplomové práce. 

Cílem empirické části je zjistit kvalitu pozornosti u osob s hraniční poruchou osobnosti, možné příčiny 

potenciálního deficitu (celkový kognitivní deficit, depresivní ladění) a dosažené výsledky srovnat s 

výsledky výzkumu M.I. Posnera et a!.. Autorka si pro zodpovězení výzkumného cíle stanovila 5 

hypotéz, u některých by byla vhodnější jasnější formulace. Pro zkoumání pozornosti použila 

počítačovou formu testu ANT (Attentional Network Test) a Stroopův barvový test. Pro ověření 

přítomnosti hraniční poruchy osobnosti zvolila mezinárodní semistrukturovaný rozhovor pro poruchy 

osobnosti IPDE dle MKN-IO, modul pro hraniční poruchu osobnosti a screeningový dotazník IPDE, 

kterého výsledky nakonec do statistického zpracování nepoužila vzhledem kjeho nízké výpovědní 

hodnotě zjištěné během výzkumu. Pro zjištění aktuální míry depresivity použila Beckovu škálu 

depresivity, pro sebeposouzení kognitivního deficitu dotazník CFQ a pro ověření vzdělanostní úrovně 



nezávislé na výši ukončeného vzdělání subtest Informace z W AIS-R. Výzkumný soubor tvořilo 15 

osob s diagnostikovanou hraniční poruchou osobnosti, do kontrolní skupiny bylo zařazeno 15 osob na 

základě předem stanovených kritérií. Výzkumný vzorek je nižší, autorka ale toto omezení vnímá a 

reflektuje v diskusi. Vzhledem k nižšímu počtu probandů autorka vybrala vhodné metody statistického 

zpracování. Autorka dospívá k závěrům, že osoby s HPO se významně neliší od nepsychiatrických 

osob kontrolní skupiny v bdělostní a orientační síti pozornosti, avšak významný rozdíl je patrný 

v pozornostní síti, které podléhá řešení konfliktů a souvisí s vědomou kontrolou. Dle výsledků autorky 

nemá kognitivní deficit a deprese vliv na zhoršení jedné složky pozornosti. 

Po formální stránce je práce na dobré úrovni, v empirické části ale autorka chybně nazývá subtest 

Informace z W AIS-Rjako dotazník (s.76), dále v popisu metody jej zařazuje správně. 

V teoretické části autorka dokládá schopnost kvalitně pracovat s odbornou literaturou. Citace jsou 

správně uvedené. Teoretická část je napsaná zřetelně, podávané informace jsou formulované jasně. 

Tato část práce přináší ucelený soubor informací relevantních k tématu. 

Výzkumný projekt se zdá být pečlivě provedený, autorka před realizací projektu prošla zácvikem 

v administraci použitých metod. V empirické části prokázala schopnost pracovat s výzkumními daty. 

Otázky do diskuse: Jakáje možná aplikace zjištěných výsledků v klinické praxi? 

Předložená diplomová práce Kláry Patlichové splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. 

Doporučuji k obhajobě. 

V Praze, 17.0 I. 2009 Mgr. Katarín~omadová 
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