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Práce je: experimentální 

a) Cíl práce je: zcela splněn   

b) Jazyková a grafická úroveň: výborná 

c) Zpracování teoretické části:  výborné  

d) Popis metod: výborný 

e) Prezentace výsledků: výborná 

f) Diskuse, závěry:  výborné 

g) Teoretický či praktický přínos práce: výborný 
 

Doporučuji diplomovou práci k uznání jako práci rigorózní  

 
Případné poznámky k hodnocení: Předložená diplomová práce se zabývá studiem výzkytu 
symptomů temporolimbické dysfunkce u epileptiků s cílem zmapovat nejčastější příznaky 
poruchy epileptického spektra a vytvořit sofistikované vodítko pro usnadnění diagnostiky 
těchto poruch. Vzhledem k tomu, že porucha tohoto spektra je stále málo prozkoumaná a 
v odborné literatuře se objevuje pouze malý počet publikací, zabývající se touto 
problematikou, je velmi žádoucí provádět další šetření v této oblasti. Proto zvolení tématu 
práce hodnotím vysoce pozitivně. Jak autorka sama uvádí, bylo by však třeba provést tuto 
studii na větším množství respondentů. 
Nicméně práce splňuje všechny předpoklady, aby mohla být po všech stránkách hodnocena 
výborně.Cíle práce a hypotézy byly jasně stanoveny, teoretická část práce obahuje 
informace bezprostředně související se sledovanou problematikou a velmi úspěšně uvádí 
čitatele do hloubky sledované problematiky. Jasně vymezuje jednotlivé temporolimbické 
syndromy, včetně jejich mechanismů vzniku. V této kapitole se také autorka stručně věnuje 
charakteristice epilepsie a psychickým poruchám epileptiků. 
Experimentální část práce je přehledná a autorka názorně prezentuje výsledky své práce a 
činí závěry ke stanoveným hypotézám. 
V příloze autorka, kromě jiného, uvádí plné znění použitých dotazníků.  
 
Dotazy a připomínky:  
1. Prováděla jste dotazníkové šetření s pacienty samostatně? Případně jaké největší úskalí 
spatřujete při sběru dat tímto způsobem? 



2. Jaká je četnost výskytu amnestického syndromu, Kluver - Bucyho a Geschwindova 
syndromu a jaké jsou případné rozdíly ve světových lokalitách? 
 
 
Celkové hodnocení, práce je:  výborná, k obhajobě: doporučuji 
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