
r 

.. 

... 

Posudek vedoucího diplort1ové práce 

Ondřej Straka 

Pokus o analýzu afatického syndromu s ohlederu na možnosti jeho neuronsychologické 

rehabilitace 

FF UK, Katedra psychologie, Praha 2006 
Vedoucí diplomové práce: PhDr. Petr Kulišťák 

Téma předložené diplomové práce je velmi aktuální, neboť oblast afatických pon.lch řeči 
aktivuje ve světě a poznenáhlu i u nás rozsáhlé vědecké týmy, složené z různých odborníků, 
jejichž cílem je snaha odhalit podstatu tohoto rvláštního poškození lidskych komunikačních 
schopností různého typu. Stále více se rozvíjejí obory psycho- a neurolingvistiky, jejichž 
interdisciplinární přístup k tomuto problému zasáhne zcela určitě i naše budoucí psychology. 
A autor posuzované diplomové práce může byl jedním z nich, neboť se ve své práci rozsáhle 
a fůndovaně zamýšlí nejen nad perspektivou možného neuropsychologického přispění k této 
problematice, ale především nad aktuálním stavem v přístupu k letitýnl dogmatůrn o 
lokalizaci řečových center, která by-vají obvykle rigidně opisována v učebnicích oborů, jež 
mají s řečí co do činění. 

Specifikem předložené diplomové práce je akcentace teoretické části, což je vyjádřeno i 
jejím stránkovým rozsahem (65 stran). Doplněna je pak kratší částí empirickou, již tvoří 
kvalitativní analýza řečového projev-u šesti jedinců s afatickou poruchou. 

V úvodní kapitole jsou vymezeny základní syrnptomy afatického syndromu, tj. narušení 
slovní plynulosti, poruchy fonetické a lexikální složky a agrarnatismus. V další obsáhlé stati 
autor diplomové práce pokračuje v teoretických úvahách nad psychobiologickým 
pojetím afatické poruchy řeči, jež se opírá o klasický model Wernickeho-Lichtheima, který 
postupem času podléhal různým mírným i zásadnějším úpravám (např. Geschwindův zásah). 
T o vyústilo do téměř světově rozšířeného Bostonského klasifikačního schématu afatických 
poruch, jež je v podstatě v kllnické praxi využíváno až dosud; tato taxonOiuie pracuje se 
základnirni kategoriemi afázie, což jsou Brocova, Wemickeova, kondukční, transkortikální, 
anomická a globální. Zde autor zmii1uje také současny stav klasifikace afatickych pomch, 
plynoucí hlavně z vy-užívání zobrazovacích technik, kdy se ukázal Wernickeův-Geschwindův 
rnodel jako překonaný, ale nevy-ústil do nějaké jiné smysluplné taxonomie. Přispělo k tomu i 
objevení skupiny trv. neklasických podkorových afázií, spojovaných s poškozením 
levostranných bazálních ganglií a talamu. Dále se hovoří o dosud neujasněném v-yznamu 
inzuly, kdy někteří autoři uvažují o jeji úloze v přípravě aliikulačního plánu. Autor diplomové 
práce uvádí také zásadní příspěvek Lurijův k této problematice, který v-ycházi z koncepce 
funkčních systémů, tedy ne ryze lokalizačního nazírání tzv. řečov-ých center, které v řešení 
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anticipoval skutečnosti, které se ukazují až v současnosti při využiti funkčních zobrazovacích 
technik "pracujícího" mozku, tj, aktivace nmoha jeho v-ýznamných oblastí při řečové expresi a 
současně probíhajicí impresi. 

V další rozsáhlé kapitole autor diplomové práce mapuje aktuální teoretické přístupy 
k afázii z hlediska kognitivních modelů, zabývá se principem modularity a konfrontuje 



rozpracované konekcionistické a interakcionistické přistupy< Zrniúuje též velmi sofistikované 
pojetí "výpočetních zdrojů" (dosti obtížně převeditelný pojem "computation" ve vztahu ke 
zpracování informace mozkem, s nímž se v češtině potýká rnnoho odborníků). Ač je toto 
pojetí spíše cyze teoretické, případně využívající při svých výzkumech zdravé dobrovolníky, 
jsou prozatírn jeho závěry značně vágní, konstatuje Ondřej Straka. 
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V poslední "teoretícKe KapItole se pOKOUSí autor íplomove prace Kornparovat neKtere 

reedukační či kognitivně-neuropsychologické rehabilitační techniky Je to oblast značně 
rozporuplná a navíc v klinické praxi mnohdy zanedbávaná snad právě také díky své 
"leoretičnosti" a obtížné převoditelnosti do konkrétnich postupů (a možná i neemdovanosti 
specialistů na terapii afázií). 

Empirická část, která je podstatně "útlejší" než teoreticky vstup a tvoří ji přehled různých 
typů chyb u a[atick-)lCh pacientů Cu = 6), jejichž verbální projev autor diplornové práce 
analyzoval na základě video- či fonozáznamů Výsledky zde shrnuje v tabulkách a porovnává 
je se šetřením rnezinárodně známé badatelky v této oblasti, dr Heleny Lehečkové. 

V diskusi a závěm diplomové práce její autor poměrně "smutně" konstatuje, že 
problematika afatickY'ch projev-ů je značně variabilní a i když zmíněné teorie ukazují rnožná 
východiska, je tato oblast prozatim stále otevřená novým poznatkům a badatelům. 

Po formální stránce je diplomová práce s hlavt11í1l akcentetn na teoretickou část zpracována 
odpovídajícím způsobem, členění kapitol i podkapitol má odpovídající logickou návaznost a 
je doplněna rozsáhlým seznamem světového písemnictví. 

Závěr: Předložená diplornová práce spliiuje požadavky kladené na diplornové ~ráce 
L 1 I ' . ~ ..... 1 ~ d ~ Ll . b v ouoru pSyCI10 Ogíe a doporucUJí Jl JaKO pIe met Ou 1aJo y. 
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