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Demence resp. onemocnění, která postihují paměťové schopnosti se dostávají stále více do popředí. 

Tím, jak stárne populace celého světa se objevují stále nové výzkumy a odborné práce, která se 

zaměřují nejen onemocnění jako takové, ale cílí především na raná stadia, kdy je ještě možnost celý 

proces ovlivnit či alespoň zpomalit progresi a tím i následné problémy a komplikace.  Z tohoto 

pohledu je téma předkládané diplomové práce naprosto jedinečná a důležitá. 

Diplomová práce má odpovídající rozsah, je členěná na charakteristické části – teoretickou o délce 37

stran a empirickou v rozsahu 10 stran s následnou diskusí.  Kapitoly jsou členěny přehledně a logicky 

na sebe navazují. První kapitola je věnována ústřednímu tématu práce – paměti a jeho testování. 

Kromě prezentace konceptů dělení paměti autorka popsala často používané testy k měření 

paměťových schopností. Následující kapitola je zaměřená na Alzheimerovu chorobu, v ní postupuje 

autorka systematicky od patofyziologii, přes stádia kognitivních změn až po testy prokazující toto 

onemocnění. V podobném duchu je napsána i třetí kapitola, zaměřující se na vaskulární demenci. V 

závěru diplomové práce jsou zmíněny studie, které kvantifikují rozsah atrofie hipokampů a/nebo 

vaskulárních změn pomocí zobrazovacích metod.  

V empirické části diplomové práce si autorka klade za cíl prozkoumání souvislostí vaskulárních změn 

a atrofie hipokampů s výkonem v testu ECR (Enhanced Cued Recall test).

Pro výzkum diplomantka definovala dvě výzkumné otázky  cílené na souvislost atrofie hipokampů a 

souvislost vaskulárních změn vztažené k výkonu v testu ECR. Výzkumný vzorek tvořili pacienti 

s kognitivním deficitem v predementním stadiu, kteří byli vyšetřeni v letech 2013-2015. Kontrolní 

skupinu tvořili příbuzní a studenti U3V bez udávaných obtíží, což bylo potvrzeno 

neuropsychologickým testem. Velikost vzorku tak tvořilo 104 osob. K výzkumnému šetření autorka 

použila nejen neuropsychologické vyšetření, ale i Geriatrickou škálu deprese, test ECR, volumetrické 

měření, Fazekasovu škálu a především výsledky magnetické rezonance mozku (MRI) k vyhodnocení 

vaskulárních změn. 

V rámci hodnocení práce musím zkonstatovat, že teoretická část práce je velmi úzce věnovaná dané 

problematice, ale dle mého úsudku by práci neškodila alespoň krátká kapitola navozující obecnější 

úvod k celé problematice. Stejně tak musím autorce vytknout jazyk, neboť práce je psaná místy 

komplikovaně a čtenář se v ní ztrácí.  Empirická práce je zpracovaná velmi úsporně. V poměru 37 

stran teoretické části má výzkumná pouhých 10 stran, což mi k charakteru diplomové práce připadá 

velmi krátké. Navíc z textu je patrné, že autorka využila materiály sebrané v letech 2013-15, ale sama 

na výzkumném pracovišti pracovala až poté. Proto moje otázka zní, jakým způsobem se tedy na 

výzkumu podílela. 

To, co musím velmi pozitivně ohodnotit je, že autorka využila dostatek literatury především ze 

zahraničních zdrojů.



V rámci celkového hodnocení musím konstatovat, že práce i přes své limity odpovídá požadavkům 

kladených na práci diplomovou a doporučuji ji k obhajobě. Hodnotící známka – dobře.
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