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Posudek školitele 

Eva Dragomirecká upozornila už v době magisterského studia na své 
schopnostní a motivační předpoklady pro tvořivou práci v oboru klinické 
psychologie. Dokladem toho je mimo jiné skutečnost, že v roce 1986 získala cenu 
rektora UK za vynikající výsledky ve studiu. 

Po ukončení studia se Dr. Dragomirecká zaměřila na využití psychologie při 
řešení závažných zdravotních a sociálních problémů naší společnosti, se zvláštní 
pozorností k potřebám duševně nemocných a starých lidí. Vynikajících vědeckých 
výsledků dosáhla ve spolupráci s našimi předními psychiatry a později také jako 
samostatná výzkumnice a hlavní řešitelka udělených grantů. Jako mezinárodně 
uznávané odbornici na otázky kvality života v péči o duševní zdraví a v péči o 
starší populaci jí byla v několika mezinárodních projektech (v rámci programů 

v 

WHO a EU) svěřena funkce řešitele za CR, na řadě dalších mezinárodních 
projektů spolupracovala. Impozantní je rozsah její publikační činnosti: je hlavní 
autorkou nebo spoluautorkou devíti monografií a knižních kapitol a několika 
desítek článků v odborných časopisech. Uznání si zaslouží také její organizační 
činnost, byla členkou organizačních výborů několika konferencí a kongresů, je 

v 

členkou výboru sekce sociální psychiatrie CLS JEP, členkou oborové komise IGA 
MZd aj. 

Do doktorského studia na katedře psychologie FF UK byla Dr. Dragomirecká 
přijata v r. 1999. I při intenzivní vědeckovýzkumné a organizační aktivitě mimo 
doktorské studium se jí dařilo úspěšně plnit individuální studijní plán. K jejímu 
odbornému růstu zajisté přispělo i její souběžné zaměstnání v Psychiatrickém 
Centru Praha (dříve Výzkumném ústavu psychiatrickém v Praze 8), které trvá 
nepřetržitě od r. 1988, tedy téměř 20 let. Také díky podmínkám, které jí toto 
pracoviště vytvořilo, mohla autorka uskutečnit své výzkumné záměry a získat 
solidní empirický základ pro odpovědi na kladené otázky, resp. pro ověření 
kladených hypotéz. Podle mého soudu, předložená disertační práce představuje 
završení jedné etapy rozpracování autorčina ústředního zájmu o problematiku 
kvality života, tentokrát specificky ve vztahu k životním podmínkám starší části 
naší populace. Očekávám, že v obecném zaměření na problematiku kvality života 
bude Dr. Dragomirecká pokračovat a že to bude k prospěchu jak našeho oboru tak 
naší společnosti. Jako její bývalý učitel a současný tzv. školitel s potěšením 
konstatuji, že se řadí k mým nejlepším studentům posledních let. 
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V Praze dne 6. dubna 2007 
Doc. PhDr. Jan Srnec, CSc. 


