Posudek diplomové práce Lenky Málkové na téma „ Užití paměťových testů v diferenciální
diagnostice časných stádií demencí“
FF UK, Praha 2011

Demence jsou velmi závažná neurodegenerativní onemocnění, která mají obvykle chronický či
progresivní ráz a dochází při nich k narušení mnoha vyšších korových funkcí. Ve svém důsledku jde o
nezvratný proces, který se dotýká pacientů i blízkého okolí. Úspěšná a včasná diagnostika je důležitá
nejen z hlediska správného léčení, ale především zachování určité kvality pacientova života. Proto je i
téma diplomové práce rozhodně zajímavé a především by závěry mohly být přínosné i pro praxi.
Diplomová práce má charakteristické členění na teoretickou část v délce 46 stran a empirickou část o
délce 27 stran s následnou diskuzí a závěrem.
Teoretickou část autorka rozdělila na 7 základních kapitol.
Úvodní kapitoly jsou věnovány problematice základních demencí – demenci Alzheimerova typu,
frontotemporální lobální degeneraci a vaskulární demenci. Autorka postupovala v rámci jednotlivých
diagnóz vždy od obecného dělení, charakteristiku až po diagnostická kritéria.
V následující kapitole pojednávající o paměti autorka opět nejprve popsala obecný mechanismus
paměti a poté rozdělila a popsala paměť dle kognitivního a časového hlediska.
Předposlední kapitolu diplomantka věnovala vysvětlení pozičních efektů, termínu známého
z experimentální psychologie paměti. V této kapitole nechybí ani přehled dosavadních výzkumů a
studií.
Závěr teoretické části práce pak popisuje paměťový test učení, který byl využitý v experimentální
části práce.
Vzhledem k tomu, že neexistují české studie zaměřené na dané téma, rozhodla se diplomantka ve
své empirické části práce pro kvantitativní výzkum se zaměřením na problematiku pozičních efektů.
Výzkumné otázky autorka zformulovala do dvou základních skupin. Výzkumný vzorek tvořilo 81
probandů rozdělených do 3 skupin podle typu diagnostikované demence. Srovnávací skupinu tvořila
neklinická populace bez kognitivního deficitu, většinou tvořená partnery pacientů.
Výsledky výzkumu autorka zpracovala do tabulek a podrobila vlastní rozsáhlé diskusi v závěru práce.
Při hodnocení diplomové práce musím konstatovat, že teoretická část práce je zpracována velmi
kvalitně, přehledně, působí ucelený dojmem a diplomanta celkově prokázala svoji orientaci v dané
problematice.
Diplomovou práci hodnotím jako kvalitní a zdařilou. Je vhodné poznamenat, že autorka vycházela
pouze ze zahraničních studií a literatury, což také dokladuje bohatý seznam literatury. Práce splňuje
nároky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě. Navrhovaná výsledná známka je
výborně.

MUDr. Gabriela Šivicová

V Praze dne 2.9.2011

