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“Profily kognitivního deficitu a použití krátké neuropsychologické baterie u různých typů 

demence”  

předkládané v roce 2016 na Katedře psychologie 

 

Práce se zaměřuje na analýzu kognitivního deficitu u pacientů s předpokládanými různými 

typy kognitivních poruch u – Alzheimerovy nemoci, nemoci s Lewyho tělísky, FTLB, 

cerebrovaskulárních onemocnění a pacientů s depresí, a porovnání výkonu se skupinou 

zdravých dobrovolníků. K tomuto cíli byla využita krátká neuropsychologická baterie 

RBANS a její česká výzkumná verze.  

Práce je členěna klasicky na část teoretickou a praktickou, čítající celkem 96 stran textu + 22 

stran literárních odkazů. Autorka na základě relevantní literatury v teoretické části poskytuje 

přehled několika vybraných, nejčastěji se vyskytujících neurodegenerativních onemocnění, 

jejich epidemiologii, patofyziologii, klinický obraz, stádia onemocnění, diagnostické postupy 

a popisované kognitivní profily. Trochu neorganicky je zařazena za vybraná 

neurodegenerativní onemocnění podkapitola deprese a následuje Mírná kognitivní porucha a 

syndrom demence.  

Druhá část je pak zaměřena na strukturu neuropsychologického vyšetření a jednotlivé 

psychické funkce včetně odpovídajících vybraných neuropsychologických testů. Autorka  

zmiňuje, bohužel pouze okrajově, téma kortikálního a subkortikálního kognitivního profilu. 

Kapitola třetí se zabývá stěžejním tématem celé práce a tím je metoda RBANS. Jsou zde 

zachycena teoretická východiska metody, její struktura, paralelní verze, psychometrické 

charakteristiky jako jsou reliabilita a validita, možnosti využití metody u různých diagnóz. 

Též nechybí výčet ostatních jazykových forem.  

Teoretická část práce je přehledně členěna, výklad je srozumitelný a směřuje k vytyčenému 

cíli. Autorka uvádí vybrané výzkumné studie, týkající se uvedené problematiky, které řádně 

cituje. Po jazykové stránce je práce zpracována kvalitně. 

 



V části empirické autorka dochází k závěrům na základě zpracování dat získaných od skupiny 

pacientů a zdravých dobrovolníků. Inkluzivní diagnostická kritéria jsou uvedena, přičemž 

autorka poukazuje na limity zařazování pacientů do podskupin u neurodegenerativních 

onemocnění. Hlavními cíli výzkumné části práce je jednak popis kognitivních profilů u 

různých degenerativních onemocnění, ale především ověření psychometrických charakteristik 

metody RBANS na skupině zdravých dobrovolníků.  

Metodologie sběru a analýzy dat je vcelku koherentní, avšak lze se domnívat: pokud je 

hlavním cílem porovnání profilů výkonu, sledované skupiny by měly být co do počtu a 

demografických charakteristik co nejvíce vyrovnané; není zcela jasné, jak probíhalo 

vyšetřování jednotlivých pacientů (např. v jakých stádiích onemocnění), ale též zdravých 

dobrovolníků - s jakým odstupem po předchozích vyšetřeních zahrnutých do jiných 

výzkumných projektů (jak velkou roli může hrát nácvik); jaká byla posloupnost jednotlivých 

vyšetření; jak hluboké bylo kognitivní oslabení u jednotlivých pacientů vzhledem 

k premorbidní úrovni; jaký vliv mohly mít faktory jako únava, medikace, bolest apod.; bylo 

vyšetření provedeno jedním či několika psychology, v jednom či více sezeních, atd.  

Dílčí kroky v analýze dat jsou odůvodněné a dobře provedené. Způsob zpracování dat 

odpovídá výzkumným otázkám a je graficky kvalitně provedený. 

I přes výše zmíněné připomínky a poznámky k diskusi práci hodnotím jako přínosnou. Práce 

nejen že rozšiřuje poznatky o diferenciálně-diagnostických možnostech RBANS u různých 

neurodegenerativních onemocnění v našich podmínkách, ale též přináší cenné informace o 

psychometrických charakteristikách metody. 

Předloženou disertační práci předběžně klasifikuji jako prospěl/a.  
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Doc. PhDr. Lenka Krámská, Ph.D.  


