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Ivona ŠIMONKOVÁ: Diagnostika poruch řeči u osob s Parkinsonovou chorobou 

Diplomantka si vybrala téma, kterému u nás v oboru logopedie není až tak často věnována 
pozornost, totiž stav řeči u pacientů s Parkinsonovou nemocí. Vzhledem ke stálému stárnutí 
populace а к výskytu progresivních chorob v populaci je vybrané téma velmi aktuální. 
Diplomová práce je dílem celkem obsáhlým a proto je zbytečné, aby autorka svou publikaci 
nazývala hned v úvodu „malým příspěvkem" k dané problematice (str. 8). 
Celá diplomová práce je členěna na část teoretickou (kap.l - Parkinsonova nemoc, kap.2 -
Dysartrie, kap.3 - Hypokinetická dysartrie, kap.4 - Diagnostika) a na část praktickou (kap.5 -
Cíle, kap.6 - Metody,kap.7 - Časový harmonogram,kap.8 - Výsledky testu). 
Již v první kapitole,hned po historickém náhledu na objevení Parkinsonovy nemoci, nám 
autorka jasně dává najevo důležitost vybrané problematiky. Z uvedené informace, že 14 -42% 
diagnóz Parkinsonovy nemoci bývá falešných, jasně vyplývá, že se jedná o ne zcela 
probádanou oblast (str. 12). Utvrdí nás o tom znovu při konstatování, že absolutní většina osob 
s Parkinsonovou nemocí neprochází logopedickou péčí (str. 13). Skutečná naléhavost 
logopedické péče je ještě zřejmější po přečtení kapitoly 2 a 3. Při podrobném studování textu 
se však některá místa stávají nesrozumitelnými tím, že autorka uvádí možná až přemíru 
cizojazyčných termínů. A to i v případech, kdy jsou zaběhnuty termíny české. Často není 
objasněn význam užitého termínu, případně jen částečně. Např. na str. 13 neobjasňuje termín 
obstipace. Na str. 23 se dočteme, že „ dle Csefalvaye je nutno rozlišit palilálie od perseverací" 
- objasněn je však pouze termín první. Obzvláště náročnými jsou pro čtenáře spojení typu: 
„ frikatizace okluziv a afrikát a spirantizace frikativ" (str. 24). Obdobných případů je v textu 
celé diplomové práce více. Ve srovnání s množstvím cizích slov zní naopak téměř nepatřičně 
užití termínu sanice (str.42). Pokud se autorka rozhodla užívat množství cizích termínů, je 
vhodné, aby připojila na závěr práce slovníček užitých pojmů. 
Jisté nejednotnosti nacházíme i v popsaných symptomech Parkinsonovy choroby. Na str. 23 je 
jako „ nejčastější a typický" symptom uvedena „ monotónnost - intonace nevýrazná, hlasově 
posazená dosti nízko". Obratem na str. 24 při citaci z jiné, tentokrát zahraniční literatury je 
v tabulce uvedena informace „ hlas ve vyšší poloze". Může autorka vysvětlit rozpor mezi 
uvedenými symptomy? 
V kapitole věnované diagnostikování poruch řeči je pro logopedy a ostatní odborníky 
přínosem autorkou citovaná tabulka s pěkným návodem, jak s pacientem s Parkinsonovou 
nemocí komunikovat (str. 28). 
Na str. 38 autorka znovu potvrzuje aktuálnost výběru tématu pro svou diplomovou práci 
konstatováním, že po prostudování domácí odborné literatury nebylo nalezeno mnoho 
odborníků věnujících se diagnostice dysartrie. Naskýtá se otázka: může autorka kromě prof. 
Kábeleho, který se věnoval převážně řeči dětí s DMO, a kromě autorů testu 3F jmenovat 
jiného odborníka z oboru logopedie, který se specializuje na diagnostikování dysartrie u 
dospělých jedinců? 
Pravdou je, že pro mnohé logopedy i ostatní odborníky může být test 3F dosud neznámým 
diagnostickým materiálem. Přesto je zbytečné, aby autorka na straně 46 znovu opakovala a 
vysvětlovala název tohoto testu, když stejná informace byla čtenáři poskytnuta již dvakrát 
předtím. 
Jak již bylo uvedeno v části teoretické, docházi často к negativní falešné diagnóze 
Parkinsonovy nemoci nebo je tato choroba u pacienta diagnostikována pozdě. Autorka 
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termín „délka diagnostikování Parkinsonovy choroby" zavádějící. Lépe by bylo užít označení 
uvedené o dva řádky výše „délka trvání Parkinsonovy nemoci". 
Co se týče členění celé práce, domnívám se, že pokud autorka jako samostatnou kapitolu 
v praktické části uvedla cíle (kap.5) a metody (kap.6), zasloužil by si jistě samostatnou 
kapitolu i závěr celé práce. 
S blížícím se závěrem diplomové práce autorka potvrzuje svým názorem na výsledky 
provedeného testu 3F informace sdělené již v teoretické části diplomové práce: Parkinsonova 
nemoc bývá často diagnostikována v nesprávném časovém období, většinou pozdě, ale při 
velké nápadnosti hlavních symptomů může být diagnostikována ve velmi raném stádiu. Po 
provedení a zhodnocení testování pacientů s Parkinsonovou chorobou uvádí autorka závěr: 
pacienti s diagnostikovanou Parkinsonovou nemocí mohou vykazovat výrazné obtíže s řečí a 
komunikací již po krátkém trvání nemoci. Nejedná se tedy o pozvolné zhoršování stavu, 
postupný nástup symptomů, jak uvádí odborná literatura. 

Celkově hodnotím diplomovou práci kladně. Diplomantka v teoretické části prokázala, že se 
dobře orientuje v odborné logopedické literatuře. Je schopná pracovat s různými literárními 
zdroji, srovnává autory starší literatury (Sovák) s publikacemi aktuálními (Lechtá, Škodová, 
Neubauer aj.).Čerpá informace i z literatury zahraniční. Teoretickou i praktickou část autorka 
proložila velmi názornými a dobře zpracovanými vlastními tabulkami a grafy. V praktické 
části prokázala schopnost pracovat s logopedickými pacienty a ze získaných závěrů 
publikovat vlastní názory. O to více je této kvalitní diplomové práci na škoda, že obsahuje 
několik překlepů a chyb (např. str. 60,49,11). 

Diplomová práce splňuje požadavky na ni kladené. Doporučuji diplomovou práci к obhajobě. 

Hodnocení: výborně 

V Praze, 7.5. 2006 
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Mgr. Michaela Vokiřichová 


