
Oponentský posudek diplomové práce Gabriely  Věchetové,  na téma  „Deprese ve stáří se 

zaměřením na osoby s kognitivním deficitem“

FF UK, Praha 2014

Deprese, demence, delirium a drug dependence (léková závislost) jsou tzv.  4D, které  jsou 

popisovány jako časté komplikace ve vyšším věku, které ohrožují zdraví lidí a tím i jejich 

samostatnost, normální či běžné fungování. Vzhledem k tomu, že se v současné době stále více 

hovoří o stárnutí a narůstání počtu starších obyvatel v populaci je téma autorky se zaměřením na 

možnosti prevence a zlepšení fungování ve vyšším věku rozhodně aktuální.

Diplomová práce je členěná na charakteristické celky – teoretickou část v počtu 33 stran a empirickou 

část v počtu 36 stran s následnou diskusí a obsahově bohatou literaturou včetně příslušných příloh.

Teoretická část má čtyři rozsáhlejší kapitoly. Na úvod diplomantka vymezila pojem stáří a s tím 

související aspekty –  fyziologické, psychické, sociální  a spirituální. Následující kapitola je věnována 

vlastním kognitivním změnám a procesům. Hlavní důraz je pak kladen na Alzheimerovu demenci, 

která je procentuálně nejčastějším patologickým kognitivním procesem v populaci. Třetí kapitola 

vymezuje pojem deprese - od etiopatogeneze přes diagnostická kritéria až po léčbu. Teoretickou část 

pak uzavírá závěrečná kapitola zaměřená na problematiku deprese a demence, jejich komorbiditu a 

diferenciální diagnostiku včetně rizikových faktorů.

Empirická část práce navazovala na rozsáhlý kvalitativní výzkum provedený v AD Centru, kde autorka 

sbírala svá data. Výzkumný vzorek tvořili senioři  v rozmezí  55-92 let v celkovém počtu 40 osob. Pro 

výzkum byly použity  2 testy (MMSE a GDS)  a následný rozhovor. Osobním zájmem autorky bylo 

relevantní zjištění použitelnosti testu GDS u seniorů s kognitivní poruchou a jejich emoční 

provázanost ke konkrétním tématům. Své výzkumné cíle diplomantka  zformulovala do 6 výzkumných 

otázek. 

V rámci hodnocení diplomové práce musím konstatovat, že teoretická část práce je přehledná 

s důrazem na důležitá témata vztahující se k práci, autorka se zbytečně nezaměřovala na 

nepodstatná a obsahově prázdná témata. Dovolím si jen malou poznámku ke str. 35, kde autorka 

vymezuje diagnostické pojmy deprese a správně cituje MKM-10. Uvádí zde periodickou depresivní 

poruchu, která je ovšem v současnosti spíše vymezována jako rekurentní forma deprese právě pro ne 

zcela přesné označení „periodicity“. Podobně i na str. 39, kde autorka uvádí, cituji: “deprese je 

dlouhodobým onemocněním, které charakterizuje chronicitu a opakovatelnost, tedy rekurenci“. 

S tím bych zcela nesouhlasila, neboť dg. Depresivní fáze (F32) je právě formou deprese i 

s jednorázovým výskytem bez nutnosti rekurence. Naopak bych uvítala, kdyby se diplomantka 

vyjádřila ke svému tvrzení ze str. 41, že se deprese 2x častěji vyskytují ve vyšším věku u žen než u 

mužů. Jak si tento fakt vysvětluje, neboť ve svém výzkumu došla k opačným výsledkům.

V celkovém hodnocení musím konstatovat, že práce je zdařilá, splňuje podmínky kladené na práci 

diplomovou a doporučuji ji k obhajobě. Hodnocená známka – výborně.
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