
Oponentský posudek na disertační práci dr. Evy Bolcekové „ Profily kognitivního 

deficitu a použití krátké neuropsychologické baterie u různých typů demence“ 

Stručná charakteristika práce: Disertační práce se zabývá testováním pacientů s různými 

typy demence a zdravých kontrolních osob českou verzí krátké opakovatelné neurokognitivní 

baterie RBANS.  

Stručné celkové zhodnocení práce: Práce je velmi aktuální a užitečná. V současnosti se 

značně zlepšuje diagnostika demencí, především pomocí zobrazovacích metod (magnetická 

rezonance, pozitronová emisní tomografie), vyšetřením mozkomíšního moku a dalšími 

metodami. Neuropsychologické vyšetření je nutnou a významnou součástí procesu 

diagnostiky demencí. Jsou hledány testy, které by byly použitelné v běžné klinické praxi, 

netrvaly by dlouho a byly by opakovatelné, a které by nám pomohly zlepšit rozlišení mezi 

jednotlivými typy demencí.  Česká verze testu RBANS použitá autorkou se ukázala jako 

vhodný nástroj pro diagnostiku jednotlivých typů demencí  s dostatečnou senzitivitou i 

specificitou. 

Podrobnější zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů:  Práce má rozsah 149 stran a je 

doplněna množstvím citací, vesměs adekvátních a moderních. Citace v textu nejsou 

označeny obvyklým číslováním ,  ale uvedením jména autora a roku citace. Autorka se 

vyjadřuje věcně, přehledně, řeč práce je srozumitelná, na velmi dobré mluvnické úrovni, 

formální úroveň práce je velmi dobrá.  

Disertace má dvě části: teoretickou a vlastní výzkumnou část. Teoretická část začíná 

přehledem neurodegenerativních demencí. Zde chci vyzdvihnout velmi dobrou odbornou 

úroveň i v kapitolách, které jsou převážně klinické, nikoli psychologické.  

Výzkumná část je zpracována velmi podrobně a pečlivě. Autorka hodnotila pacienty 

z několika skupin demencí – z neurodegenerativních poruch to byla Alzheimerova choroba, 

demence s Lewyho tělísky, frontotemporální lobární degenerace, a dále mírná porucha 

poznávacích funkcí , vaskulární kognitivní deficity. Dále byla zařazena skupina pacientů 

s depresí. Deprese se často prezentuje kognitivním deficitem, někdy to může být 

nejnápadnější znak (depresivní pseudodemence). Na depresi je stále častěji pohlíženo jako 

na typ neurodegenerativního onemocnění, s demencemi mají deprese shodné některé 

významné patofyziologické řetězce.  



Velikost souboru pacientů i zdravých kontrolních osob je dostatečná. Zejména u zdravých 

kontrol je velmi obtížné shromáždit 118 osob věkově odpovídajících skupině nemocných, u 

kterých by nebyl přítomen aspoň mírný kognitivní deficit.  

Přínos práce: Výsledky  studie kromě validizace RBANS dokazují, že tato krátká testová 

baterie je užitečná v diagnostice demence jako takové, a v odlišení Alzheimerovy choroby, 

vaskulární demence a deprese, nikoli v diferenciální diagnostice mezi Alzheimerovou 

chorobou, frontotemporální lobární degenerací a demencí s Lewyho tělísky. Toto zjištění je 

velmi užitečné. Stále jsou hledány kratší, pacienty příliš nezatěžující testy pro diagnostiku 

kognitivní poruchy jako takové i pro dg. Alzheimerovy choroby ve stadiu demence. RBANS 

tuto podmínku splňuje a bude jej možno použít v klinické praxi. 

Práce naprosto splnila svůj účel. 

Otázka na uchazečku:  Kterou testovou metodu byste doporučila jako nejvhodnější pro 

odlišení depresivní poruchy od demence? Je to RBANS, nebo kombinace s jinými testy? 

Závěr: Předloženou disertační práci hodnotím  jako velmi kvalitní a předběžně kvalifikuji 

jako prospěla. 

  

Vypracoval doc. MUDr. Roman Jirák, CSc,                                                   10/11/2016 

Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha 


