
Hodnocení průběhu doktorského studia Mgr. Radky Dudové 

Mgr. Radka Dudová (nar. 1977) absolvovala magisterské studium sociologie na 

Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v r. 2001. Ve stejném roce zde zahájila 

doktorské studium v rámci studijního programu sociologie. Za téma své doktorské práce si 

zvolil problematiku otcovství po rozchodu rodičů. 

Od počátku svého doktorského studia Radka Dudová významným způsobem těžila ze 

svých kontaktů na soudobou francouzskou sociologii. Nejprve v letech 2001 - 2002 jako 

stipendistka Francouzského ústavu pro výzkum ve společenských vědách CEFRES, později 

prostřednictvím několika odborných stáží (Université Paris V, Ecole des Hautes Etudes en 

Sciences Sociales aj .). 

Během celé doby svého doktorského studia byla Radka Dudová zapojena jako vědecká 
v 

pracovnice do činnosti Sociologického ústavu AV CR, kde byla zařazena do oddělení Gender 

a sociologie. Odborně se orientovala především na problematiku sociologie rodiny a 

rodičovstvÍ. Svoji kvalifikaci příležitostně využívala i v rámci středoškolské a vysokoškolské 

výuky (mj. měla výběrové kursy na katedře sociologie FF UK). 

Za dobu, která uběhla od ukončení magisterského studia, se Radka Dudová vypracovala 

na pozici renomované a respektované badatelky, která je úspěšná při získávání grantů, je 

schopna vést výzkumné týmy, podílí se na mezinárodních projektech a odborných akcích a 

dnes již může sama předávat své zkušenosti mladším kolegyním a kolegům. 

Seznam odborných publikací Radky Dudové má kolem 50 položek a figurují v něm 

především stati publikované v domácích sbornících a periodikách. Výčet aktivit dále 

doplňuje účast a spoluúčast na cca 10 grantových projektech (GAČR, MPSV, Grantová 
v 

agentura AV CR), přednášky a vystoupení na konferencích doma i v zahraničí (Francie, 
v 

Velká Británie, Norsko, Svédsko, Lotyšsko, Polsko, Mad'arsko), organizační práce a 
v v 

popularizační činnost v médiích (CT 1, Nova, Ceský rozhlas). 

Ze všech uvedených faktů podle mého soudu vyplývá, že Radka Dudová se uchází o titul 

Ph.D. zcela po právu. Jako její školitel mohu jednoznačně doporučit, aby její doktorská práce 

byla přijata k recenznímu řízení a obhajobě. 

Praha 2. dubna 2007 


