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Paní docentka Přikrylová Kučerová se ve své přednášce zaměřila na kognitivní deficit (KD) u
různých typů psychických poruch. Popsala hlavní charakteristické znaky KD, jimiž jsou
narušená pozornost a rychlost zpracování informací, učení a paměť, exekutivní funkce a
sociální kognice. V další části přednášky se věnovala KD u psychiatrických poruch –
schizofrenie, bipolární afektivní poruchy a depresivní poruchy. KD u těchto poruch je
v současné době široce prozkoumán. Paní docentka Přikrylová Kučerová shrnula
nejvýznamnější poznatky na základě zcela recentních výzkumů, pozornost věnovala nejen
rozdílům v závažnosti kognitivního narušení, ale i jeho dynamice a vývoji v čase, a taktéž
neuronálním korelátům KD. Výklad spojený s vlivem KD na léčbu psychiatrických poruch
podložila doc. Přikrylová Kučerová svou dlouholetou zkušeností z praxe klinické
psycholožky. Následně se doc. Přikrylová Kučerová věnovala KD u neurotických poruch a
poruch osobnosti. Zejména u poruch osobnosti (emočně nestabilní porucha osobnosti) nebyl
KD dosud dostatečně studován a doc. Přikrylová Kučerová poskytla v této části přednášky
zcela nové, originální poznatky. Věnovala se specifikům KD u jednotlivých poruch, průběhu
KD v čase, neurobiologickým korelátům KD a dalším neuropsychologickým poznatkům. Na
závěr upozornila na to, že KD by se měl stát klíčovým cílem nejen v diagnostice, ale i
v terapii, neboť má zásadní význam na psychosociální fungování i práceschopnost
nemocných. Intervence cílené na kognici by měly směřovat nejen na zmírnění KD, ale i na
zlepšení funkční prognózy, a to za použití jak nových multimodálních farmak, tak
neuropsychologické rehabilitace. Přednáška doc. Přikrylové Kučerové byla jasně
strukturovaná a doplněná o výsledky vědeckých studií i příkladů z vlastní klinické praxe a
byla tak přehledná a srozumitelná i pro posluchače, kteří se v daném oboru běžně
nepohybují.
Závěr
Přednáška doc. PhDr. Hany Přikrylové Kučerové, Ph.D., „Cognitive Impairment in Psychiatric
Disorders“, přednesená v rámci řízení ke jmenování profesorem, prokázala dostatečnou
vědeckou kvalifikaci a pedagogickou způsobilost uchazečky, standardně požadovanou
v rámci řízení ke jmenování profesorem v oboru psychologie.
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