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Diplomová práce se zabývá zajímavým tématem v oblasti zjišťování narušení paměti u 
neurodegenerativních chorob, zde konkrétně Alzheimerovy nemoci a vaskulární demenci. 
Specifickým cílem bylo pojednání o souvislostech změn bílé hmoty mozkové a atrofie 
hipokampů a kognitivní funkce paměti, měřené psychologickým nástrojem (Enhanced Cued 
Recall testem).  
 
Autorka DP, paní Bc. Monika Vaníčková, se přidržuje formy tradičního schématu pro psaní 
absolventských prací tohoto typu, které zahrnuje teoreticko-literární úvod (37 str.), 
empirickou část (18 str.) a písemnictví ( ~ 117 titulů). Dále je to seznam zkratek, ale nebylo 
nalezeno totéž pro tabulky a grafy. Přílohy jsou tvořeny jednou tabulkou. 
 
V úvodních, teoretických kapitolách DP, se autorka na základě rozsáhlého literárního 
bohatství, vážícího se k paměti a především jejím poruchám, věnuje utřídění realizovaných 
výzkumů, hlavně světových, ale také četných bádání u nás. Systematicky seznamuje čtenáře 
s testováním paměti, rozsáhleji pak hovoří o metodě Free and Cued Selective Reminding Test 
(FCSRT) a její verzi Enhanced  Cued Recall Test (ECR), jíž se ve svém výzkumném projektu 
zabývá především. Poté následuje stať, zabývající se kognitivním deficitem u Alzheimerovy 
choroby, jejích verzích a teoretickou část DP uzavírají stati o demenci vaskulární a atrofii 
hipokampů. 
 
Podstatně kratší „Praktickou část“ DP zahajuje paní Bc. Monika Vaníčková vytčením cíle, 
formulováním výzkumných otázek a z nich plynoucích hypotéz. Následuje stať metodologie, 
v níž je odpovídajícím způsobem charakterizován výzkumný soubor, zmíněny etické aspekty 
bádání a popis metod komplexního vyšetření s podrobnější zmínkou o škálách a 
zobrazovacím vyšetření. Výsledky statistického zpracování jsou uvedeny také formou 
přehledných tabulek a grafů. Poněkud stručnější, ale hutná diskuse komparuje získané 
výzkumné výsledky s obdobnými pracemi ve světě. Nechybí vyjádření k limitům sledování a 
přehledný závěr DP (s jedním překlepem). 
 
DP je psána přehledně, stručně – dá se říci „vědecky“ – kultivovaným jazykem. Objevují se 
však časté překlepy, někdy určité nedostatky citační (str. 10 –i; 12 r; 13 z; 14 uvozovky; 42 n; 
45 v; promiskue je v celé práci používáno mnohokrát WMH a WHM; 51 „krát 1000, anebo 
100?; 52 „Vzhledem k rozložení dat ...“ – jakému?; 58 –al- ; 61 „Nenalezení očekávaného 
vztahu spontánního vybavení se skórem spontánního vybavení ...“ ?; 13 „Deklarativní paměť 
zahrnuje ...“ má být asi „Nedeklarativní ...“ jako v předchozí větě; v pozn. 3 má zřejmě být 
také „Pro nedeklarativní“ ...; 69 Hort & Rusina a kol.; časté citace z této práce by si zasloužily 
asi uvádění str.; 73 Telecká ... Preiss & Kučerová (Eds.); zde také „Telecká uvádí na základě 



několika zdrojů literatury ...“, chybí zdroje; u všech časopisů v přehledu literatury by měl být 
psán ročník kurzívou.  
 
Dovolil bych se dotázat, zda práce byla sepsána na základě již sebraných dat – jak je uvedeno 
na str. 48? Co zahrnovala – konkrétně – „fixní baterie“ (str. 50)? Na str. 51 se hovoří o 
„neporovnatelnosti skóru s nápovědou“, ale následně se užívá? 
    
V diplomové práci byla zpracována zajímavá problematika, výsledky jsou dobře podloženy  
a dostatečně diskutovány, autorka k nim dospěla pod dohledem a s pomocí zkušeného 
badatele/konzultanta (jak se uvádí v „Poděkování“), ovšem její kvalitu možná ovlivnila 
časová tíseň, která se podepsala na velmi krátké „praktické části“ a taky s přihlédnutím k výše 
uvedeným formálním nedostatkům si dovoluji navrhnout komisi pro obhajoby její hodnocení 
známkou „velmi dobře“. 
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