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Alzheimerova demence je velmi závažné neurodegenerativní onemocnění, které dříve nebo 
později končí smrtí. Jde o nezvratný proces, který se  dotýká pacientů i blízkého okolí.  Je 
zcela zřejmé, že se v tomto kontextu objevuje i problém deprese, která není vždy zachycena a 
tím pádem i léčena. Proto je téma diplomové práce rozhodně zajímavé a především pro praxi 
velmi přínosné. 

Diplomová práce má charakteristické členění na teoretickou část o délce  46 stran a 
empirickou část o délce  29 stran s následnou diskuzí a závěrem. 

Teoretickou část autorka rozdělila na dvě základní kapitoly.  

První část je věnována problematice demence se zaměřením především na demenci 
Alzheimerova typu. Diplomantka postupovala od obecného rozdělení přes charakteristiku 
Alzheimerovy nemoci včetně diagnostiky, diferenciální diagnostiky , léčby a závěrečné 
rozvahy nad stářím a Alzheimerovou chorobou. 

Druhou kapitolu pojednávající o depresi opět autorka rozdělila na obecné části od projevů, 
diagnostiky, diferenciální diagnostiky až po léčbu. Poslední části této kapitoly jsou věnovány 
kontextu deprese, stáří a  Alzheimerovy nemoci. V závěru diplomantka shrnula dostupné 
výzkumy základní ho tématu diplomové práce – deprese u Alzheimerově nemoci. 

Záměrem  empirické části práce byl náhled na množství projevených depresivních symptomů 
při rozvoji demence Alzheimerova typu, a to se zaměřením na různá stadia, od počínající po 
rozvinutou demenci. Výzkumné cíle autorka zformulovala do 2 skupin – na hlavní a vedlejší, 
vycházela přitom z literárně dostupných zdrojů podobných výzkumů.  K výzkumu byly 
použity různé metody, od standardních testů až po dotazování v klinické praxi. Výzkumný 
vzorek tvořilo 31 osob. 

Při hodnocení diplomové práce musím konstatovat, že teoretická část práce je zpracována 
velmi kvalitně, působí uceleným dojmem a diplomantka prokázala svoji orientaci v dané 
problematice. Také musím ocenit, že se autorka zaměřila na podstatné informace a 
nezabředávala do podružných témat. 

Výsledky výzkumu autorka zpracovala do tabulek a podrobila vlastní obsáhlé diskusi 
v závěru práce.  

K diplomové práci nemám žádné vážné připomínky, musím ocenit autorčinu snahu o pojetí 
tak nelehkého tématu budící v řadách odborníků diskuse.  Z celé práce je zřejmé, že se 
autorka touto problematikou  velmi pečlivě zabývala a pokračování ve výzkumu by jistě 
přineslo další a rozhodně přínosné data a informace. 

Předkládanou práci hodnotím jako velmi kvalitní a konstatuji, že zcela splňuje nároky kladené 
na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě. Navrhovaná výsledná známka je výborně. 
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