
Posudek diplomové práce Bc. Gabriely Věchetové „Deprese ve stáří se zaměřením na 
osoby s kognitivním deficitem“

Diplomová práce Bc. Gabriely Věchetové je orientována na zjišťování míry deprese u osob 
vyššího věku s kognitivním deficitem. Deprese je psychické onemocnění s vysokou 
prevalencí a incidencí v populaci a v tomto směru lze konstatovat, že na jedné straně jde 
nesporně o téma s „tradiční“ výzkumnou historií, na druhé straně „méně tradičně“ a rozhodně 
více aktuálně diplomandka pojednává o vztahu deprese a kognitivních funkcí u seniorů a o 
především problematice psychodiagnostické.                                                                                                                                        

Diplomová práce je obsáhlá, má 91 stran textu, 9 stran citací odborné literatury a mimořádně 
rozsáhlé přílohy, včetně transkripce rozhovorů se seniory. Celkově diplomová práce čítá 178 
stran. Teoretická část (37 stran bez úvodních stránek, např. seznamu zkratek, abstraktu atd.) je 
přehledně členěna na úvod a čtyři oddíly: stáří, patologické kognitivní změny ve stáří, deprese 
a deprese a demence. Uvedené tématické okruhy jsou relevantní vzhledem k zaměření 
diplomové práce a logicky řazené. U některých témat si lze představit jejich podrobnější 
zpracování, autorka zde nezachází do přílišných detailů (např. u stáří a deprese) a o to více se 
zaměřuje na složitý vztah deprese a demence a diferenciálně diagnostické úvahy.

Empirická část diplomové práce je zaměřena na sledování míry depresivních příznaků u 
seniorů s různě závažným kognitivním deficitem. Konkrétním cílem bylo zjistit, zda 
Geriatrická škála deprese (GDS) je vhodným nástrojem u této populace a dále na základě 
rozhovorů zjistit porozumění obsahu položek GDS a podrobněji analyzovat prožívání 
oslovených seniorů. Do souboru bylo zařazeno 40 seniorů (16 mužů a 24 žen, ve věku 55-92 
let) s narušenými kognitivními funkcemi, kteří navštívili poradnu pro poruchy paměti v AD 
Centru Praha. Užitými metodami byly: MMSE pro hodnocení kognitivních funkcí (zadávaný 
neurologem), GDS zjišťující míru deprese a rozhovor.

V diplomové práci jsou soubor, jeho charakteristiky, užité metody i způsob sběru dat  
přiměřeně popsány. Respondenti tvoří poměrně heterogenní soubor vzhledem k širokému 
věkovému pásmu (55-92 let) i míře postižení kognitivních funkcí. Tyto faktory patrně 
ovlivnily dosažené výsledky. Nesnadné se také jeví zjišťování přítomnosti deprese 
v anamnéze (nejednotné informace: informace od neurologa vs. od seniora vs. současná 
medikace). Výsledky jsou zpracovány určitou „kombinací“ kvantitativního (data ze škál) a 
kvalitativního přístupu (data z rozhovoru).

Přes adekvátní formální úpravu se autorka nevyvarovala některých překlepů či pravopisných 
chyb, např. opakovaně ve slově disease (desease), disordres, Alheimerova nemoc, u 
Alzheimerovi, Parkinsonovi nemoci, fenomény byli, skóre, senioři rozděleny atd.

Otázka ke grafu číslo 6 rozložení výzkumného souboru podle věku – jaké bylo zastoupení 
seniorů v jednotlivých pásmech, např. po 5 letech? Kolik seniorů mělo nižší věk než 70 let?

Velmi pozitivně lze hodnotit na předložené diplomové práci již její zaměření. Úvahu, nakolik 
senioři rozumí položkám škály GDS a zásadní otázku, zda je vhodné touto metodou vůbec 
zjišťovat míru deprese u seniorů s výraznějším kognitivním deficitem, můžeme považovat za 
teoreticky důležité a pro klinickou praxi za závažné. 

Závěrečnou diskusi i návrhy na další možnosti výzkumu v dané oblasti (např. na rozšíření o 
pohled pečovatele) lze připočítat ke kladům diplomové práce.



Závěr: Diplomová práce Bc. Gabriely Věchetové „Deprese ve stáří se zaměřením na 
osoby s kognitivním deficitem“ splňuje nároky kladené na diplomovou práci a 
doporučuji ji proto k obhajobě.

Návrh klasifikace: výborně

V Praze dne 15. ledna 2015                                                 PhDr.Tamara Hrachovinová, CSc.




