
Posudek vedoucí na diplomovou práci 

Geriatrická úzkost: 

souvislost úzkosti s kognitivními výkony u starších lidí 

kterou předkládá Bc. Radek Heissler 

Staršímu věku je v klinické psychologii věnována stále větší pozornost, a to spolu s tím, jak stárne celá 

společnost. Mezi nejsledovanější jevy v klinické psychologii patřily demence a deprese. V posledních 

letech se zájem rozšiřuje o podrobnější a jemnější rozlišování kognitivních poruch a také o další 

duševní poruchy a onemocnění. Mezi ně patří úzkost. Geriatrická úzkost bývá skryta či přehlížena, 

souvisí s řadou nepříznivých jevů snižujících kvalitu života. Přitom jde o léčitelnou poruchu. Pro její 

záchyt jsou ve světě používané dotazníkové nástroje.  

Předkládaná diplomová práce Bc. Radka Heisslera seznamuje se screeningovou metodou, a to s 

Inventářem geriatrické úzkosti (GAI), a souvislostí s kognitivními výkony. V rámci standardizace 

metody v českém prostředí byl Bc. Heissler pověřen mj. psychometrickým zpracováním normativních 

dat.  

Teoretická část se zabývá nejprve klinickým a poté filozofickým pohledem na úzkost.  Další část je 

věnována bio-psycho-sociálně-spirituálnímu modelu. Poslední celek je věnován specifikům úzkosti ve 

starším věku včetně vztahů ke kognitivním výkonům.  Teoretická část pokrývá témata relevantní pro 

empirickou část. 

Empirická část obsahuje studii souvislosti symptomatiky geriatrické úzkosti s výkony v standardních 

neuropsychologických testech u neklinického souboru 279 osob ve věku 60-92 let. Tato část obsahuje 

všechny relevantní kapitoly, od definování výzkumných cílů a hypotéz, přes popis metod a souboru, 

statistické analýzy a výsledky, až po bohatou diskuzi včetně popisu limitů studie. Statistické analýzy 

jsou provedeny adekvátními metodami. V diskuzi jsou na 5 stranách komentovány výsledky ve vztahu 

k hypotézám a jiným studiím. Závěry srozumitelně shrnují výsledky práce.  

Využití odborné literatury. Bc. Radek Heissler ve své diplomové práci cituje 153 publikací z české i 

zahraniční odborné literatury. Naprostá většina citovaných prací je z posledních dvou desetiletí, a 

tedy jde o aktuální poznatky. Mezi zdroji jsou i studentské kvalifikační práce (pět bakalářských, čtyři 

diplomové a jednu dizertační), čímž autor vyslovuje uznání odborného přínosu autorům-studentům.  

Bc. Heissler prokázal přehled v dané tématice včetně poznání v oboru v České republice a schopnost 

pracovat s relevantními odbornými zdroji. Z obsahové i formální stránky je patrné, že autor má již 

zkušenosti s odbornou publikační činností, jak dokládají i citace prací, jichž je prvním autorem. 

Formální úprava. Práce je logicky členěna. Praktická část obsahuje tři průběžně číslované tabulky a 

jeden graf, na něž jsou odpovídající odkazy uvedeny v textu. Tabulky i graf jsou správně popsány. 

Autor používá citační formát APA 6th, který v práci důsledně a správně dodržuje.  

Otázky pro diskusi v rámci obhajoby diplomové práce: 

• Jaké výhody má dle autora GAI oproti jiným screeningovým metodám geriatrické úzkosti, a 

jaké výhrady vůči GAI by uvedl? 

• Jak si autor vysvětluje rozdílné výsledky studií zaměřených na souvislost úzkosti a 

kognitivních výkonů u seniorů?   

 



Závěr: Bc. Radek Heissler předložil velmi kvalitní práci, jejíž výsledky budou využitelné v české 

klinicko-psychologické praxi i výzkumu, 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 jako výbornou. 

V Praze dne 18.4.2019 

PhDr. Hana Georgi, Ph.D. 


