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Předložená disertační práce se věnuje problematice Alzheimerovy choroby a možným 

diagnostickým nástrojům. Cíle práce jsou vytyčeny jasně: vytvořit funkční diagnostický 

nástroj k detekci prvních příznaků. 

Problematika Alzheimerovy demence je pojednání v širším kontextu. Práce proto pojednává 

nejprve o stárnutí a jeho sociálních a ekonomických důsledcích. Neodbíhá přitom ale příliš od 

tématu a věcně se drží vytyčených cílů (byť některá tvrzení vyžadovala trochu lepší 

zdůvodnění, např. že nárůst rozvodovosti a počtu nesezdaných matek souvisí s nárůstem 

kognitivních poruch ve vyšším věku – str. 11). V rámci širší diskuse se pojednává i o 

problematice paměti. Po obecnějším úvodu následuje několik kapitol věnovaných průběhu 

diagnostického procesu, přehledu klasifikačních schémat, hodnocení nemoci okolím pacienta, 

stádiu nemoci a možnosti péče. Teoretická část práce je podaná čtivým a zajímavým 

způsobem. 

Vlastním jádrem práce je pak testování existujících diagnostických nástrojů a návrh vlastního 

dotazníku. Empirickou část však považuji za poměrně slabou. Základem empirických analýz 

jsou jednoduché korelace, čtenář ale teprve z kontextu musí hádat, co se koreluje s čím. 

V práci se systematicky hovoří o korelaci dotazníků ADL a jednotlivých testů (např. MMSE, 

MoCA), ale teprve z kontextu zjistíme, že se jedná o korelaci jednotlivých položek ADL a 

celkového výsledku textu (aspoň tak jsem to pochopila). Hlavní empirická analýza pak 

spočívá v tom, že v textu jsou vloženy tři tabulky s korelacemi (jednou Pearsons, jednou 

Spearman, jednou Kendall) a podstatě totožnými výsledky. V textu se vůbec neřeší korelace 

mezi jednotlivými položkami ADL a jejich případná vícedimenzionalita. Kritizovat by bylo 

možné i výpočet podílů z velmi malých skupin (např. pacientů narozených 1915-1919). I přes 

tato omezení však autorka dospěla k cíli práce a předkládá test, který lze využívat v klinické 

praxi. 

Jako podnět do diskuze pak navrhuji následující otázky: 

- Nemůže hrát diagnostický nástroj roli sebenaplňujícího se proroctví? 

- Je vhodné testovat kvalitu dotazníku korelacemi mezi jednotlivými položkami ADL a 

výsledky testů a jako vhodný nástroj k vytvoření konečného dotazníku? Pokud jsou 

mezi sebou jednotlivé položky zkorelované, proč je pak nutné klást 15 otázek. Nebylo 

by vhodnější začít například faktorovou analýzou dotazníku ADL a zjistit, zda 



jednotlivé položky zastupují rozdílné dimenze a ty pak korelovat s výsledky 

diagnostických testů? 

 

I přes zmíněné kritické připomínky se domnívám, že za předloženou disertací je 

ohromný kus práce a splňuje nároky vyžadované na disertační práce. 
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