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Dizertační práci zaměřil PhDr. Marek Preiss na problematiku měření osobnostní 

psychopatologie s využitím Gloningerova modelu. Za hlavní výzkumný problém této 

práce autor považuje vztah Gloningerova modelu k výsledkům mezinárodního 

strukturovaného rozhovoru (IPDE). Zajímalo ho konkrétně, zda Gloningerův model 

poruch osobnosti odpovídá výsledkům strukturovaného rozhovoru IPDE a zda míře 

osobnostní psychopatologie jednotlivých poruch osobnosti odpovídá charakteristický 

profil v dotazníku temperamentu a charakteru (TGI). Použil soubor pacientů 

s depresivní epizodou nebo rekurentní depresivní poruchou, který obsahoval 70 

osob. Pacienti byli dobrovolně hospitalizovaní v Psychiatrickém centru Praha na 

2.oddělení PGP (tzv.otevřeném) s hlavní (první) vstupní dg.depresivní fáze, 

unipolární deprese nebo rekurentní depresivní porucha (F 32 a F33) podle MKN-10. 

Autor svoji práci uzavírá s tím, že osobnostní psychopatologie, měřená celkovým 

dimenzionálním skórem strukturovaného rozhovoru IPDE se převážně záporně 

vztahuje k míře Sebeřízení a Vyhýbání se poškození, charakterové a 

temperamentové dimenzi TGI; že specifické profily TGI pro jednotlivé typy osobnostní 

psychopatologie podle IPDE jsou však z klinického hlediska málo průkazné a pro 

individuální klinickou diagnostiku nedostatečné; že vysoká úroveň temperamentové 

dimenze Vyhýbání se poškození má tendenci přetrvávat v průběhu tří měření v čase 

a je podstatně vyšší než úroveň této dimenze ve srovnávacím souboru; že úroveň 

Sebeřízení má tendenci k vyrovnávání se do hodnot blízkých běžné populaci, 

z čehož vyplývá riziko diagnostiky poruch osobnosti na základě výše tohoto skóru 

během hospitalizace u osob s depresivní epizodou; že korelační vztahy mezi 

dimenzionálními skóry strukturovaného rozhovoru pro poruchy osobnosti a 

dotazníkem temperamentu a charakteru relativně nižší než výsledky předchozích 

studií. Jako vedlejší zmiňuje autor práce oficiální vydání IPDE. 



V diskusní části autor zmiňuje řadu proměnných, které mohou ovlivňovat výsledky a 

adekvátně cituje zahraniční i domácí literaturu. Autor pracuje se 140 citacemi, které 

přiměřeně využívá, především v diskusní a literárně přehledové části. Výsledky práce 

mají přesah do klinické psychologie (využitím strukturovaného rozhovoru IPDE) a 

přinášejí zajímavé podněty k rutinní psychologické diagnostice (např. možnost využití 

dimenze Harm Avodiance jako prediktoru depresivního onemocnění). 

Formálně i obsahově je práce zpracována adekvátně a přináší nové důležité 

poznatky pro oblast diagnostiky osobnosti a jejích poruch. 

Dizertační práce PhDr. Marka Preisse Meření osobnostní psychopatologie s využitím 

Cloningerova modelu tedy splňuje všechny nároky na tento typ práce a 

doporučuji ji proto k obhajobě. 
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