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Stárnutí společnosti je provázeno řadou nových jevů, zákonitě i vyšším podílem osob s věkově 

vázanými nemocemi a poruchami. Mezi nejčastější duševní poruchy staršího věku patří poruchy 

kognitivní, ve své extrémní formě nabývající stádia syndromu demence. Přestože ani nejčastěji se 

objevující Alzheimerova nemoc nemá dosud účinnou léčbu, existují různá preventivní opatření 

zpomalující či ulehčující průběh nemoci. Obraz kognitivní poruchy může být způsoben různou 

etiologií, která v některých případech může být předmětem efektivní léčby. Včasná i diferenciální 

diagnostika kognitivních poruch má tedy ve starším věku velký význam. Nezastupitelnou roli má 

psychologická diagnostika stavu/poruchy kognitivních funkcí. 

Řádné standardizace neuropsychologických metod pro diagnostiku kognitivních deficitů u starší 

populace jsou v Čechách stále příliš zřídka dostupné. Obzvláště u metod, které jsou ve světě běžně 

pro tento účel používané, je taková standardizace velmi potřebná a záslužná.  

Tato diplomová práce obsahuje detailní popis převodu Testu kontrolovaného učení FCSRT-IR, jeho 

důkladnou normativní a validační studii. Tento test je příkladem metody, jež se u nás používá 

v různých modifikacích, ale pro niž samotnou nebyla dosud dostupná normativní data ani validace.  

Diplomová práce Bc. Karolíny Horákové vychází z řešení grantového projektu Národní normativní 

studie kognitivních determinant zdravého stárnutí (IGA MZ ČR NT13145), v jejímž řešitelském týmu 

autorka pracovala. Standardizace FCSRT-IR  jí byla v rámci projektu od počátku svěřena. Součástí 

plnění zadaného úkolu je tato diplomová práce, ve které celý postup detailně popisuje, k čemuž 

využívá i své vlastní publikované práce. 

Teoretická část pokrývá témata související se zaměřením cílové metody této DP. Obsahuje kapitolu 

věnující se kognitivní doméně paměti, kapitolu neurodegenerativních onemocnění – tedy poruch, pro 

jejichž diagnostiku byla metoda při vývoji určena, a testům epizodické paměti, mezi něž se metoda 

řadí. Teoretická část vhodně pokrývá výchozí témata důležitá pro empirickou část. 

Empirická část obsahuje dvě části, a to Studii I zaměřenou na detailní popis normativní studie; a 

Studii II – validaci metody. Úvod empirické části obsahuje stanovené hypotézy formulované jako 

nulové. Obě studie obsahují podrobné popisy souborů, použitých metod včetně statistických, získané 

výsledky. Komentovány jsou hypotézy ve vztahu k výsledkům. Za obzvláště cennou považuji 

rozsáhlou diskuzi, která rozsahem 11 stran i obsahovou důkladností přesahuje obvyklý rámec 

diplomové práce. Autorka porovnává dosažené výsledky s publikovanými pracemi stejného či 

podobného zaměření převážně v zahraničí a prokazuje hlubokou znalost této tématiky. 

Využití odborné literatury. Bc. Karolína Horáková ve své diplomové práci využila množství (188) 

publikací z české i zahraniční odborné literatury, a to historických i těch nejaktuálnějších (z let 1890-

2017). Prokázala přehled v dané tématice a schopnost pracovat s relevantními odbornými zdroji. 

Z obsahové i formální stránky je zřejmé, že autorka má zkušenosti s odbornou publikační činností, jak 

dokládají i citace článků, jichž je první autorkou či spoluautorkou. 

Formální úprava. Práce je logicky členěna. V textu je možné povšimnout si několika překlepů. 

Obsahuje průběžně číslované tabulky a grafy, na něž lze nalézt odpovídající odkazy v textu. Tabulky i 

grafy jsou správně popsány. U některých grafů jsou nadbytečné názvy nad samotným grafem, ale 

popis je správně pod grafem. V textu nalézáme vzájemně zaměnitelně termíny validační a validizační; 



lépe by bylo sjednotit terminologii. Autorka používá citační formát APA 6th, který v práci důsledně a 

správně dodržuje. 

Otázky pro diskusi v rámci obhajoby diplomové práce: 

• Jaké výhody má dle autorky daný test oproti jiným testům epizodické paměti, a jaké výhrady 

či připomínky vůči tomuto testu na základě svých zkušeností může autorka uvést? 

• Jak si autorka vysvětluje lepší výsledky souboru pacientů s demencí při Alzheimerově nemoci 

v její validační studii oproti studiím zahraničním? 

 

Závěr: Bc. Karolína Horáková předložila velmi kvalitní práci, jejíž výsledky budou využitelné v české 

klinicko-psychologické praxi, a která splňuje požadavky standardně kladené na diplomové práce. 

Doporučuji, aby se práce stala předmětem obhajoby na katedře psychologie FF UK. Navrhuji 

diplomovou práci hodnotit známkou výborně. 

V Praze dne 20. 4. 2017 

PhDr. Hana Štěpánková, Ph.D. 


