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I.

Předložená rigorózní práce se primárně zabývá srovnáním výskytu temporo-limbické dysfunkce u zdravé a
narušené populace (kuřáci, depresivní pacienti, pacienti s bipolární poruchou, pacienti s bolestí hlavy).
Sekundárním cílem práce bylo získat odpovědi na to, zda použité dotazníky jsou validně srovnatelné, zda
výskyt abnormálních hodnot u zdravých osob je přibližně shodný s narušenou populací, zda existuje
vzájemná závislost jednotlivých dotazníků. Vlastní text čítá celkem 54 stran textu a 18 stran nečíslované
přílohy obsahující použité dotazníky a záznamy dotazníkových šetření, práce obsahuje 20 grafů, 5 obrázků a
10 tabulek. Seznam literatury obsahuje celkem 24 zdrojových citací. Teoretická část práce je sepsána na 11
stranách. Autorka zde shrnuje poznatky ze své diplomové práce a dále předkládá nejnovější poznatky
posledních výzkumů v oblasti temporální epilepsie. Protože koncept temporo-limbické osobnosti byl
koncipován teprve v nedávné době, vychází autorka ze tří klinických studií, které byly doposud publikovány. V
experimentální části nejprve autorka charakterizuje vyšetřovaný soubor, dále podrobně přibližuje použité
dotazníky. Dosažené výsledky autorka přehledně předkládá v grafech a tabulkách, nesporným kladem této
části je sofistikovaná statistika. V diskuzi jsou vlastní výsledky konfrontovány s nálezy pracovišť zabývajících
se studovanou problematikou. Po formální stránce je práce zpracována velmi pečlivě, mám proto jen drobné
připomínky:
- na str. 39 a 40 bych upřesnila názvy tabulky č.9 a č.10
- text práce je místy psán v první osobě jednotného čísla, např.na str.8, str.15, atd.
- na str.13 uvádíte porovnání "negativní a neutrální slovo", na str.14 pak "negativní a pozitivní slovo", co se
tedy porovnávalo?
Dotazy:
1. Na str.12 uvádíte, že emoce jsou považovány za jeden z nejčastějších vyvolávajících faktorů temporální
epilepsie. Mají silné pozitivní emoce stejný vliv na prodloužení reakčního času jako negativní emoce? Jaká
negativní a jaká neutrální slova používali ve zmiňované studii?
2. Přikláníte se více k názoru, že jedinci s epileptogenním spektrem jsou více náchylní k riziku deprese či
naopak?
Závěr: jedná se o kvalitní práci, která se zabývá zajímavou problematikou. Práci doporučuji vážené komisi
k přijetí pro rigorózní řízení.
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