
 

 

Vyjádření školitele PhDr. Olgy Havránkové k průběhu studia a k disertační práci 

“Sebevražednost seniorů” 

předkládané v roce 2018 na Katedře psychologie FF UK 

 

I. Hodnocení celého doktorského studia 

PhDr. Olga Havránková během svého doktorského studia plnila povinnosti vyplývající ze 

sestaveného studijního plánu. PhDr. Olga Havránková se účastnila konferencí týkajících se převážně 

krizové intervence a psychoterapie, které s tématem disertační práce souvisí. K posunutí 

předložených povinností docházelo u odevzdávní disertační práce, což bylo způsobeno nelehkým 

sběrem dat vzhledem k vybrané výzkumné populaci seniorů a tematice suicidálního jednání. V oblasti 

krizové intervence, práce se suicidálními klienty a seniory ohroženými suicidálním jednáním má 

dlouhodobé zkušenosti. PhDr. Havránková pracuje v psychoterapeutické praxi a několik let pracovala 

v krizovém centru. Přednáší na Katedře sociální práce FF UK, vede kurzy a výcviky krizové 

intervence a práce se suicidálním klientem a práce se seniorskou populací. Během své pedagogické 

praxe a doktorského studia vedla několik diplomových prací se zaměřením na suicidální chování 

seniorů. 

 

II. Celkové zhodnocení disertační práce 

V disertační práci autorka zaměřila svoji pozornost na téma suicidality u seniorské populace. 

Vzhledem k tomu, že lidé ve starším věku patří ke skupině více rizikové pro toto chování, považuji 

téma disertační práce za velmi přínosné a aktuální. Taky je nutno dodat, že výzkumná pozornost se 

často obrací k rizikovým a protektivním faktorům, přímé zacílení výzkumné pozornosti na popualci 

seniorů je ale v této oblasti u nás zřídkavé. Za zajímavou taky považuji kvalitativní analýzu dat ve 

spojistosti s psychoterapeutickým směrem Pesso Boyden psychomotorickým systémem, což 

umožňuje autorce další výstup v podobě konkrétních doporučení pro práci s psychologickými 

potřebami se seniory ohroženými suicidálním chováním. 

III.Závěr 

 

Domnívám se, že PhDr. Olga Havránková vybrala psychologicky důležité téma, které dokázala 

náležitě za použití kvalitativní metodologie zpracovat. Její disertační práci doporučuji odborné komisi 

k projednání.  

 

Předběžně navrhuji hodnocení disertační práce prospěla. 

 

V Praze, 4.12.2018      PhDr. Katarína Loneková, Ph.D. 


