
POSUDEK ŠKOLITELKY 

MUDr. Zdeněk Hess zahájil ve školním roce 2002 / 2003 prezenční postgraduální 

doktorandské studium na téma Inzulínová rezistence a deprese. Byl začleněn do řešitelského 

týmu výzkumného úkolu podporovaného MZČR IGA 74 34-3 „Zlepšení rizikového profilu 

ischemické choroby srdeční ovlivněním skryté deprese", jehož hlavní řešitelkou byla v letech 

2003-2005 školitelka. 

Tento interdisciplinární úkol byl řešen ve spolupráci s Psychiatrickou klinikou LF UK 

v Plzni a Z. Hess byl prostředníkem celé naší spolupráce, neboť již v předchozím období 

spolupracoval na tomto pracovišti na výzkumu virtuální reality. Pro náš výzkumný úkol byl 

vyškolen v metodice používání psychiatrických škál a dotazníků k vyhledání osob 

s depresivními rysy chování. Tyto metodiky jako např. Hamiltonova škála jsou velmi časově 

náročné a vyžadují metodickou přesnost a trpělivost. Zároveň prováděl komplexní interní 

vyšetření podle protokolu studie a všechny výsledky vyšetření celého souboru zadával do 

počítačového systému, který sám vytvořil. 

Výsledky statisticky zpracovával sám, i ve spolupráci se statistikem, významně se 

podílel na interpretaci získaných výsledků. Velmi aktivně se zapojil do přednášení a 

publikování. Z. Hess je velmi pracovitý a aktivní, o čemž svědčí počet přednesených sdělení, 

abstrakt i publikací. Svoje aktivity ve výzkumné práci rozšiřuje až geometrickou řadou. V r. 

2001-07 se podílel jako spoluřešitel na 7 výzkumných projektech, kde uplatňoval především 

svoje schopnosti v oblasti počítačové technologie a zavádění nových vyšetřovacích metod. 

Dr. Hess si v průběhu svého doktorandského studia osvojil zásady vědecké práce, 

práci s literaturou a rychle se zdokonaloval především v interpretaci výsledků a jejich 

prezentaci. Současně se sám začlenil do práce se studenty LF v rámci SVOČ, a stal se jejich 

školitelem, a to jak na Psychiatrické tak naší 2. interní klinice. 

Jako školitelka hodnotím zvi. jeho smysl pro týmovou a interdisciplinární spolupráci. 

Jeho aktivita v ústní a písemné prezentaci se odráží v počtech přednesených sdělení, abstrakt a 

publikací. Doporučuji jeho práci Deprese a inzulínová rezistence k obhajobě. 
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