
Vyjádření školitele studenta PhDr. Elišky Randákové k průběhu studia a k 

disertační práci 

“Psychologické aspekty zpívání v pěveckém sboru ” 

předkládané v roce 2018 na katedře psychologie FFUK 

 

I. Hodnocení doktorského studia 

 

Během studia doktorandka PhDr. Eliška Randáková plnila ukládané povinnosti 

vyplývající ze sestaveného studijniho plánu, resp. je plnila po jejich některých 

průběžných úpravách vyplývajících například z mateřství i z pokynů původního 

školitele prof. Vladimíra Kebzy. Zkušenosti pro uvedený projekt do značné míry 

plynuly i pobytu na univerzitě v Jyväskylä, i když to bylo ještě před zahájením 

práce na tomto řešeném a předkládaném projektu. Dílčí výsledky řešení 

doktorandka publikovala v časopise e-psychologie a také ve sborníku zaměřeném 

na psychologii zdraví. Několikrát také aktivně vystoupila s daným tématem na 

konferencích věnovaných psychologii zdraví (konkrétně již zavedenému 

setkávání odborníků ve Vernířovicích). PhDr. Eliška Randáková se věnuje 

klinické psychologii (ve které je řádně atestovaná a kde prošla i 

psychoterapeutickým vzděláváním) a ve své práci s klienty mimo jiné pracuje 

s expresí (kterou je například právě i zpěv) jako užitečným a efektivním 

terapeutickým nástrojem. Jistě nepřekvapuje, že zpěv a jeho sborová forma je i 

osobním zájmem doktorandky. 

 

Na katedře psychologie se PhDr. Randáková zapojovala podle potřeby a možností 

i do pedagogického procesu. 

II. Celkové zhodnocení disertační práce 

 

Je třeba dodat, že námět tohoto zajímavého projektu sestavila dr. Randáková 

spolu s původním školitelem prof. Vladimírem Kebzou, CSc. Po jeho úmrtí jsem 

formálně převzal funkci školitele a v této funkci dnes dr. Elišku Randákovou 

představuji. Průběh práce na projektu autorka publikovala. Chci konstatovat, že 

v mnou sledované fázi práce na projektu dr. Randáková postupovala pečlivě, 



zacíleně a se snahou nabídnout téma, které nebývá běžné v psychologickém 

mainstreamu. Práce je přehledná a i když se autorce nepodařilo odhalit mnohé 

tušené vztahy (snad také k množství proměnných, které jsou v takovém projektu 

nutně ve hře), je velmi užitečná a podnětná. 

III. Závěr 

 

Jsem přesvědčen, že PhDr. Eliška Randáková přesvědčivě doložila, že rozumí 

psychologické metodologii, že je schopná sestavit  projekt, který přináší zajímavé 

výsledky, že je umí napojit na mezinárodní poznatky a tak upevňovat  

psychologickou vědu. Za sebe tuto práci doporučuji odborné komisi k projednání. 

 

Předloženou disertační práci předběžně klasifikuji jako prospěla. 

 

 

 

Praha, 1.10. 2018                                             prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., Ph.D. 

 

 


