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Autorka předkládá formálně dobře strukturovanou práci na závažné téma. Členění je obvyklé – na 

teoretickou a empirickou část, s následnou diskusí, závěrem a bohatým seznamem literatury. 

Teoretická část logicky prochází jednotlivé koncepce poruch osobnosti a hraniční poruchy zvlášť 

(HPO). Přehled a srovnání Kernbergových, Millonových aj. názorů je zajímavé a užitečné. 

Z psychologického hlediska ale považuji za velmi zajímavý průnik do tématu přes kognitivní funkce (s. 

45 a dále). Zde mám několik drobných poznámek, resp. otázek: jak nejlépe chápat schéma vztahů 

kognitivních funkcí (viz s. 45)? Jak „nasedá“ pozornost a paměť k těm ostatním? Ptám se i proto, že 

nevím, kteří odborníci to tak (a jak) chápou (jak uvádí autorka). Dále si nejsem jist, jestli dobře 

rozumím výkladu: ve schématu je uvedeno myšlení, inteligence, jazyk – a níže je to rozvedeno 

„všechny myšlenkové procesy, které nám umožňují poznávat, pamatovat si…“ a dále také „…řečové 

funkce, rychlost myšlení…“. Tedy: co se míní oněmi myšlenkovými funkcemi? A které z nich nám 

umožňují „pamatovat si“? A také: jaký je zde vztah jazyka a řečových funkcí? Jazyk a řeč se nerovnají, 

to je známé. A ještě autorka přičleňuje exekutivní funkce. V jakém vztahu ke kognitivním funkcím je 

lze vymezit? Jako čtenáři mně potom z toho vychází, že by bylo možné a jednodušší kognitivní funkce 

vymezit negativně, tj. ´vše, co nejsou emoce a vnější chování´ … Dále v textu autorka logicky navazuje 

tématem kognitivních poruch a souvislostmi kognitivních funkcí s HPO. Zde autorka komentuje, 

v literatuře nenalezla spojení HPO s problematikou kognice v každodenním životě. Zde si čtenář 

položí otázku, proč  ona „každodennost“ – textu o tom zatím vlastně nic nebylo. To by bylo dobré 

v textu vysvětlit.  Až dále v přehledu metod si uvědomíme, že použité metody jsou dvojího druhu: 

objektivní (ANT – komplexní test pozornosti a zde patrně reprezentující exekutivní funkce) a několik 

dotazníků zachycujících subjektivní vnímání (vybraného) kognitivního fungování v běžném životě. 

Tedy by bylo asi možné formulovat, že cílem bylo také prověření vazby objektivního testu (ANT) 

s dotazníky (CFQ,MIA,MFQ), protože se o tom mnoho neví … O souvisejícím tématu ekologické 

validity se čtenář setká až v kapitole Diskuse. 

Následný přehled některých zahraničních studií vybraných kognitivních funkcí a HPO je také zajímavý. 

V rámci Millerovy studie (s. 55-56) je zmíněný zjištěný rozdíl v naměřených hodnotách deprese v 

Beckově inventáři. To je přece afektivní fenomén…  Až na s. 73 se píše, že byla také snaha „objasnit 

možný vliv depresivního stavu na kognitivní funkce v běžném životě“. Proč? A kromě toho: tato 

formulace je postavená na kauzalitě, kterou nelze zvoleným designem zjistit. Je možné to nějak 

objasnit? Předpokládám však, že jde o přehlédnutí nebo ojedinělou nešťastnou formulaci.  

Celá teoretická část je uzavřena shrnutím, které je dobrým tahem – velmi to usnadňuje orientaci.  

Následuje empirická část práce uvedená čtyřmi hypotézami. Jak byly vytvořené? Je to jistě jen jeden 

výsek možného zkoumání kognitivních funkcí. Ale také se zde počítá s měřením depresivních 

symptomů (viz otázka výše). Testováno nakonec bylo 15 osob s dg HPO proti vzorku 15 osob 

kontrolní (resp. srovnávací) skupiny. Tento vzorek byl vybrán z původního (získaného snowball 

metodou) párováním podle věku, pohlaví a vzdělání. 



  Následně autorka prezentuje nalezené výsledky statistického porovnávání. V solidní diskusi potom 

nad vším přemýšlí. Výsledky nejsou tak ostré, jak by si patrně autorka sama představovala. Nicméně 

si je vědoma množství proměnných, které jsou také ve hře (např. medikace, malý počet měření 

apod.). Za podstatné zde nepovažuji větší, či menší výraznost statistických testů, ale autorčina 

přesvědčivá snaha přispět k větší přehlednosti v tak závažné oblasti. Práce také vhodně otevírá 

prostor pro další, přesněji a detailněji zaměřená zkoumání. 

Jde o zajímavou a jistě velmi podnětnou práci, která splňuje požadavky na ni kladené. Doporučuji ji 

tedy k obhajobě a přes výše uvedené kritické poznámky ji navrhuji na hodnocení výborně. 
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