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Diplomová práce přináší velmi zajímavé téma z oblasti klinické praxe. Aktuálnost zpracované 
problematiky je v souladu s rozvojem stále hlubšího pochopení změn, souvisících s různými 
onemocněními mozku – v tomto případě cévní mozkovou příhodou – která mohou zanechat 
trvalé následky somatické i psychické. A právě narušením kognitivních funkcí – ve formě 
mírné kognitivní poruchy – se autorka zabývá. 
 
Paní Bc. Vladěna Jaremová svou diplomovou práci uchopila formou tradičního schématu, 
zahrnujícího teoreticko-literární úvod (43 str.), empirická část (33 str.), písemnictví (~ 77 
titulů), seznamy zkratek, tabulek, obrázků a grafů a přílohy, jež tvoří ukázky některých méně 
známých testů.  
 
V úvodních, teoretických kapitolách DP, se autorka věnuje vymezení základních pojmů a 
oblastí, jež tvoří podklad následného zkoumání. Popisuje etiologii, symptomatologii, 
klasifikaci a průběh onemocnění ischemickou cévní mozkovou příhodou (iCMP). V další 
kapitole nám představuje koncept mírné kognitivní poruchy (MCI), který následně vztahuje 
k problematice svého zájmu, tedy iCMP. Zmiňuje i některé nedořešené problémy kolem MCI. 
Poté podává přehled nástrojů screeningových i rozsáhlejších testů, s nimiž se obvykle  
v diagnostickém procesu pracuje.Tato přehledová část DP je zpracována velmi srozumitelně, 
psána kultivovaným jazykem a je využita především aktuální naše i světová literatura. 
 
Empirickou část své DP otevírá paní Bc. Vladěna Jaremová jasným vymezením předmětu, 
cíle a formulací hypotéz a výzkumných otázek. Následně popisuje metodologii svého 
výzkumu, použité nástroje, tj. testy a škály a přehledně charakterizuje zkoumané soubory 
(údaje jsou uvedeny v tabulkách a grafech), zmiňuje též komplikace při sběru dat. Podrobně 
je popsána sofistikovaná statistická analýza, která přináší odpovědi k vysloveným hypotézám 
a položeným výzkumným otázkám a výsledky jsou shromážděny v adekvátně popsaných 
tabulkách a grafech. V rozsáhlé diskusi se autorka DP vyjadřuje postupně k jednotlivým 
vytčeným cílům, komparuje výsledky své studie s výzkumy ve světě. Adekvátně vymezuje 
limity svého výzkumu a naznačuje další směry, jimiž by se zkoumání tohoto problému mělo 
ubírat, které oblasti by bylo zapotřebí prohloubit a jak se vyhnout problémům s nadmírou či 
naopak nedostatečným množstvím použitých diagnostických metod při hodnocení této 
etiologické jednotky. 
 
K práci mám pouze ojedinělé připomínky, týkající se některých nedostatků v textu (např. na 
str. 12 jsou uvedeny tři skupiny, ale následně se konstatuje „mezi dvěma; str. 27 MMSE, 
chybí „že“; str. 28 porucha polykání „dysfafie“; expresivní afázie je jiná, než Brocova?; str. 
39 „Osterrienthovy; str. 42 „P, K, N“ citace se váže k původnímu „F, A, S“; str. 52 „ ... zda 
různé experimentální ? vykazují různý ...“; str. 71 „poruchy ... byli“ a některé další). 
 



Dotázat bych se chtěl 
 
- proč nebyla použita třetí fáze ROCFT, tj. vybavení materiálu po 30 min.?; 
- zajímavé mohlo být zařazení výsledků MMSE do statistického zpracování všech  
  diagnostických výstupů.  
 
Diplomová práce je orientována do klinické praxe a zaměřuje na jasně definované otázky, na 
které ve svých závěrech podává srozumitelné odpovědi. Pracuje se zajímavou problematikou, 
jež zatím u nás nebyla hlouběji řešena, výsledky jsou dobře podloženy, dostatečně a přehledně 
diskutovány, autorka k nim dospěla pod dohledem zkušených kolegů – spolupracovníků na 
pracovišti, kde dlouhodobě stážuje – a lze uzavřít že DP paní Bc. Vladěny Jaremové splňuje 
požadavky, kladené na práce tohoto druhu. Tudíž i s přihlédnutím k některým drobným 
formálním nedostatkům si dovoluji navrhnout komisi pro obhajoby její hodnocení známkou 
„výborně“. 
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