
Posudek na diplomovou práci předloženou k obhajobě na katedře psychologie 

FF UK v září 2007. 

Téma DP: Syndrom špatného zacházení se starými lidmi ( Elder Abuse and 

Neglect) 

Diplomandka: Mgr. Lenka Haluzíková 

Vedoucí diplomové práce: Doc. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 

Diplomandka překládá k posouzení rozsáhlou DP ( 180 stran textu + přílohy) na velmi 

závažné celospolečenské téma EAN (Elder Abuse and Neglect). Lze říci, že se jedná o téma 

sice vysoce aktuální, nicméně v ČR dosud příliš nesledované ani výzkumně ani publikačně. 

Největší pokroky v této oblasti v ČR lze zatím zaznamenat pouze v oblasti aplikované 

psychologie a to spíše v aktivitách nestátních organizací. Práci Mgr. Haluzíkové lze proto 

považovat za novátorskou, obohacující zavedené tématické okruhy aplikované sociální 

psychologie. 

Diplomandka člení svou DP klasickým způsobem na část teoretickou a empirickou. V části 

teoretické podává velmi důkladné, přehledné a logicky utříděné pojednání na sledované téma. 

Především v první části práce jednoznačně prokazuje schopnost studovat odborné prameny a 

řádně je citovat. Diplomová práce čerpá z mnoha aktuálních, povětšinou zahraničních 

pramenů, jejichž seznam je uveden na jedenácti stranách a sám o sobě je velmi cenný pro 

zájemce o tuto problematiku z různých oblastí. 

Jednotlivé subkapitoly jsou zaměřeny na vymezení pojmu EAN, na popis typů EAN, příznaky 

EAN a jeho detekci. Kapitola pro psychology zvláště cenná je pak kapitola analyzující oběť a 

pachatele EAN. Poslední kapitola první části je věnována možnostem intervence a prevence 

EAN. 

V části empirické autorka seznamuje čtenáře s analýzou celospolečenské situace ve Velké 

Británii, která patří v této oblasti ke světově uznávaným autoritám. Popis vládních i 

nevládních aktivit může sloužit jako inspirace pro ČR, autorka však správně varuje před jejím 

přebíráním bez respektu k odlišnému sociálnímu kontextu. Další kapitola empirické části 

mapuje aktuální situaci v ČR a je doplněna několika rozhovory s experty v této oblasti. 

Druhou část DP zakončují 3 pečlivě zpracované kazuistiky. DP je doplněna deseti přílohami, 

které jsou buď statisticky přehledové nebo poskytují čtenáři víceméně prakticky využitelné 

informace. 
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Celkově lze shrnout, že předložená práce vysoce převyšuje běžné požadavky na kvalitu i 

rozsah DP. Za cennou považuji především ucelenost práce,formální pečlivost zpracování, už 

zmíněnou tématickou novost, rozsah nastudovaných pramenů, propojení teoretických 

poznatků s potřebami praxe, snahu diplomandky předložit smysluplný a bezprostředně v praxi 

využitelný text, aniž by tím utrpěla jeho kvalita. Při četbě jednotlivých kapitol je jasně patrná 

dobrá psychologická erudice autorky. 

Osobně nemám k posuzované práci v jejím aktuálním stavu již žádné připomínky. Ty které 

jsem měla, jsem průběžně sdělovala diplomandce v rámci společných konzultací. Plně 

doporučuji práci k obhajobě s vysoce kladným hodnocením a zároveň očekávám její 

uvedení v odborném tisku a to v jejím plném rozsahu. Oprávněně se domnívám, že takto 

zpracovaný text bude v ČR vítanou publikací pro mnoho odborníků z různých oblastí, kteří se 

setkávají se syndromem EAN. 

Praha 7.9.2007 Lenka ŠtJlová 
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