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Předkládaná diplomová práce je zaměřena na poruchy řeči - afázie. Poruchy, které sice 
nepatří do skupiny ohrožující život člověka, ale způsobují značný dyskomfort ve vlastní 
lidské existenci. Možnost rehabilitace, návratu do normy nebo alespoň zlepšení takových 
poruch, by mělo pro takto postižené jedince nezměrný význam. 

Diplomová práce má charakteristické členění na teoretickou část - 62 stran a empirickou část -
4 strany textu. Již na úvod je tato disproporce rozložení velmi zarážející a navíc musím 
upozornit na gramatickou chybu již v samotném názvu práce ( ... afaticého syndromu ... ). 

Teoretická část práce má čtyři rozsáhlejší kapitoly. 
První část textu vymezuje pojem afázie, autor se zaměřil na přehled základních symptomů. 
Následuje kapitola popisující psychobiologické perspektivy poruchy řeči, v rámci které se 
autor zmiňuje i o nedostatcích a rozporech klasického členění. 
Třetí část představuje afázii z perspektivy kognitivní psychologie a závěr teoretické práce 
prezentuje 2 typy metod kognitivně - neuropsychologických rehabilitačních technik -
lexikálně a gramaticky orientovaných metod. 

Celá teoretická část diplomové práce má charakter obsáhlého vědeckého pojednání. Text je 
minimálně členěn do kapitol a odstavců, takže se v něm hůře orientuje. S ohledem na 
zahraniční literaturu, ze které autor pravděpodobně čerpal, však text místy působí jako 
překlad, chybí linie a čtenáři se vytrácí jeho kontext. 

V empirické části si diplomant vytkl za cíl shromáždit různé formy jazykových selhání a 
srovnat je s formami jazykových selhání jak je uvádí Lehečková ve své práci (2001). Soubor 
obsahoval 6 pacientů s fatickou poruchou. Ihned na úvod je zarážející celkový počet 

zkoumaného vzorku., který nemůže přinést statisticky žádné výsledky. Navíc je výrazná 
diskrepance v jednotlivých kategoriích - pohlaví (5: 1), věk, etiologie poruchy, doba postižení. 
Empirickou část tvoří v podstatě pouze tabulkový přehled části výsledků, ke kterým autor 
došel. Chybí mi prezentace, analýza, vlastní reflexe získaných výsledků. Závěr celé práce 
tvoří diskuse a závěr, napsaný v jednom krátkém odstavci. 

Budu-li vycházet z názvu celé práce, tak jediným k čemu diplomant došel je teoretická 
analýza afatických poruch, možnosti rehabilitace mi v celé práci chyběly a ani v závěru se 
k nim autor nijak nevyjadřuje. 
Budu-li vycházet z předpokládaných cílů diplomové práce jako takové, chybí mi zde autorova 
reflexe srovnání jednotlivých fatických selhání. Domnívám, že samotná empirická část práce 
svou povahou neodpovídá jejímu obsahovému vymezení, tak jak jej autor formuloval v jejím 
názvu. 

Při celkovém hodnocení celé práce tak musím konstatovat, že nesplňuje požadavky kladené 
na prezentaci diplomové práce. 
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