
Studentka: 

VZOR ZÁPISU 

Eva Bolceková 
Datum narození: 

Studijní program: 
Studijní obor: 
Název práce: 

Psychologie 
Klinická psychologie 
,,Profily kognitivního deficitu a použití krátké neuropsychologické baterie 

u různých typů demence" 
Jazyk práce: čeština 
Jazyk obhajoby: čeština 
Školitel: 
Oponenti: 

Datum obhajoby: 
Místo obhajoby:  
Předseda komise: 

doc. PhDr. Petr Kulišťák, Ph.D. 
doc. PhDr. Mgr. Lenka Krámská, Ph.D. doc. 
MUDr. Roman Jirák, CSc. 
25. 1. 2017
UK FF, Celetná 20, Praha l ,místnost č. 331
prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. 

12: 19 Předseda komise prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. zahájil obhajobu, představil sebe a 

přítomné členy komise a přítomné oponenty. Přítomným pak představil studentku. 

12:23 Školitel seznámil přítomné stručně se svým hodnocením studentčina studia a její disertační 

práce, které uvedl ve svém písemném vyjádření. 

12:29 Studentka seznámila přítomné s tezemi své disertační práce. Sdělila zejména: 

Kontext své dizertační práce, včetně popis přístupu k pacientům s relevantními diagnózami. 

Popsala aktuální situaci v neuropsychologické diagnostice včetně prostoru k zlepšení praxe a dále 

soubor 311 pacientů (nejvíce osob bylo s Alzheimerovou chorobou) a 118 zdravých kontrol, 

použité metody neuropsychologické baterie, výhody RBANS (Opakovatelné baterie pro 

hodnocení neuropsychologického stavu; Experimentální česká verze). 

Uvedla výsledky - kognitivní profily RBANS. Komentovala rozdíly v kognitivních profilech u 

různých diagnostických skupin souboru v RBANS, dosažené hodnoty u psychometrických 

vlastností RBANS. Upozornila na výhodu zohlednění kognitivních profilů oproti hodnocení 

prostého celkového skóru při diagnostickém procesu. 

V diskusi shrnula své nálezy a upozornila na některé body (např. rozdíl zjištění oproti očekávání 

kognitivního profilu u Levy Body Disease, LBD). Otevřeně a obsažně hovořila o limitech studie. 



Studentka: Přišli pro jiné obtíže, deprese stanovena při vyšetření. 

Dr. Hrachovinová: Byl porovnán věk mezi skupinami souboru, které se jeví věkem rozdílné? 

Studentka: Věk testován byl. Rozdíly mezi skupinami byly. Cílem práce bylo ovšem popsání 

profilu nikoli konkrétní hodnoty skórů, které jsou věkem ovlivněny. 

Prof. Šípek: Diagnóza deprese byla stanovena? 

Studentka: Depresivní syndrom nikoli akutní fáze deprese. 

Prof. Šípek: Jak by asi vypadal závěr, pokud by pacienti navštívili psychiatra (nikoli neurologa)? 

Není vágně definován depresivní syndrom neurologem jako řešení situace, kdy nález neodpovídá 

neurologické diagnóze? 

Studentka: Upřesňuje postup stanovení dg. depresivního syndromu. 

Prof. Šípek: Vzpomenul práce Wechslera a profilů u psychiatrických diagnóz a využití scatter. 

13:09 Předseda komise ukončil samotnou obhajobu a komise zahájila neveřejné zasedání o 

klasifikaci obhajoby disertační práce. 

Předseda komise seznámil studenta a přítomné s výsledkem obhajoby: 

:
Obhajoba disertačni práce byla klasifikována prospěla
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