
Posudek diplomové práce Bc. Vladěny Jaremové „Profil mírné kognitivní poruchy u 
pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě“

Mírná kognitivní porucha je nepochybně aktuální neuropsychologické téma. Přesto je 
problematika nemocných po cévní mozkové příhodě (CMP) tradičně orientována na tělesná 
postižení a jejich rehabilitaci a rovněž tradičně je postižení či oslabení kognitivních funkcí 
opomíjeno. Přitom je jejich dopad na kvalitu života nemocných zjevný a významný. 
Komplexní a interdisciplinární pohled na problematiku postižení po CMP je nezbytný a pro 
samotné nemocné by mohl být přínosný s ohledem na jejich časnou rehabilitaci i v této 
oblasti. 

Diplomová práce nepatří k těm rozsáhlým. Čítá 73 stran textu, 7 stran seznamu literatury a 
přílohy. Je tradičním způsobem členěna na obsáhlejší teoretickou část (43 strany textu) a 
empirickou část (30 stran). Obsahem teoretické části jsou tři oddíly: ischemická cévní 
mozková příhoda (klasifikace, příčiny vzniku, rizikové faktory, léčba a rehabilitace), mírná 
kognitivní porucha (vymezení, subtypy, prevalence, rizikové faktory, výskyt po CMP a léčba) 
a diagnostika mírné kognitivní poruchy (včetně popisu jednotlivých neuropsychologických 
metod).

Tyto tematické okruhy jsou relevantní vzhledem k zaměření diplomové práce, logicky řazené, 
pečlivě zpracované s využitím relevantní cizojazyčné literatury. Důraz je kladen na obtížné 
vymezení mírné kognitivní poruchy, nejednotnost v definici a s tím související heterogenitu 
výsledků studií. Autorka se nevyhýbá i kontroverzním otázkám a neignoruje úskalí, která 
přináší samotné vymezení konceptu i různorodý design současných studií.   

Cílem empirického šetření bylo popsat profil mírné kognitivní poruchy u pacientů po 
ischemické cévní mozkové příhodě (iCMP). Bylo vyšetřeno 64 nemocných (ve věku 45 až 85 
let, 3 až 6 měsíců po první iCMP) a 30 zdravých osob bez neurologického onemocnění. Užita 
byla obsáhlá baterie neuropsychologických testů orientovaná na vyšetření pěti kognitivních 
domén: paměť, pozornost, exekutivní funkce, zrakově-prostorové schopnosti a symbolické 
funkce. Nemocní byli rozděleni do tří skupin dle lokalizace poškození. V práci je uspořádání 
výzkumu podrobně a srozumitelně popsáno. Na místě je ocenit pozornost, kterou autorka 
věnovala časově náročnému sběru dat, dodržení kritérií zařazení do výzkumného souboru a 
především obsáhlému statistickému zpracování výsledků.

V kvalitně koncipované diskusi diplomandka konfrontuje svoje výsledky se zahraničními 
studiemi a vyrovnává se s některými možnými limity své práce (např. značné věkové rozpětí 
nemocných, časový odstup od iCMP, náročnost testové baterie atd.).

Do rozpravy při obhajobě diplomové práce kladu otázku, zda byla sledována míra 
depresivních symptomů u nemocných po iCMP? Vzhledem k často zjišťované post- stroke 
depresi a její možný vliv na kognitivní funkce? 

Poznámka: v části nazvané vizuálně prostorové poruchy (str. 28) je v následujícím odstavci 
pojednáno o fatických funkcích.      

Zaměření diplomové práce na nemocné po ischemické cévní mozkové příhodě s důrazem 
nikoli na postižení tělesné (jak bývá obvyklé), ale na oslabení kognitivních funkcí považuji za 
významný klad práce. Vlastnímu sběru dat se diplomandka intenzivně věnovala a na práci je 



zřejmé její osobní zaujetí daným tématem. Seznam citací je obsáhlý a zdroje jsou cizojazyčné 
a aktuální. Práce má adekvátní formální úpravu.

Závěr:  Diplomová práce Bc. Vladěny Jaremové „Profil mírné kognitivní poruchy u 
pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě“ splňuje nároky kladené na diplomovou 
práci a doporučuji ji proto k obhajobě.

Návrh klasifikace: výborně

V Praze dne 16. května 2016                                              PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc.




