
Vyjádření školitele k dokončené a odevzdané disertační práci PhDr. Jana Bendy „Soucit se sebou a 

jeho role v regulaci emocí, udržování duševního zdraví a osobní pohody“ předkládané v roce 2020 

na katedře psychologie FFUK 

Hodnocení celého doktorského studia 

Doktorand PhDr. Jan Benda vstoupil do doktorského studia s výše uvedeným tématem v roce 2015. 
Už na počátku studia měl o tématu hluboký přehled a navazoval na dílčí zkušenosti vědecké (částečně 

nasbíraná data a některé publikace), tak i osobní. Všechny studijní povinnosti plnil řádně a včas.  

Během studia doktorand si soukromě zorganizoval a realizoval několik déledobých pobytů na Srí 

Lance a v Thajsku (v letech 2015 až 2020). Indii a na Srí Lance. Tyto pobyty pomáhaly v prohloubení 

zvládání praxe všímavosti (mindfulness). 

Z osobního CV dr. Bendy vyplývá výrazná aktivita co účasti na řadě odborných setkáních, 

konferencích a workshopech, jak u nás, tak například v Holandsku a Indii. 

Publikační činnost dr. Bendy je vskutku nadprůměrná (viz její seznam). Značný počet prací byl 

publikován v recenzovaných časopisech a sbornících. Několikrát publikoval v Československé 

psychologii, která má úroveň impakt faktoru. Se skupinou zahraničních kolegů má dr. Benda také 
zadaný a k textu přijatý odborný text v impaktovém periodiku Measurement and Evaluation in 

Counseling and Development. Samostatně je třeba zmínit text Všímavost a soucit se sebou, který byl 

vydán jako kniha v nakladatelství Portál v roce 2019.  

Pedagogická činnost a granty: Během tří akademických let (2016 až 2019) vedl na katedře 
psychologie FFUK předmět  APS300365 – Využívání všímavosti (mindfulness) a soucitu se sebou 

(self-compassion) v psychoterapii 

V rámci grantového řízení získal doktorand Jan Benda v Grantové agentuře Univerzity Karlovy 
(GAUK) grant číslo 44317 (název: Význam soucitu se sebou v udržování duševního zdraví a v 

etiologii úzkostných a depresivních poruch). 

Celkové zhodnocení disertační práce 

Téma práce považuji za aktuální v rámci dění v psychoterapii a psychologii zdraví. Struktura práce je 

srozumitelná, oddíly jsou jasně členěné a na sebe srozumitelně navazující. Úroveň zpracování také 

považuji za vysokou, odrážející se mimo jiné v množství dílčích publikací, ve kterých autor průběžně 
zveřejňoval postup práce a podroboval se tak i celé řadě recenzních řízení. Domnívám se, že 

předložená práce tvoří dobré předpoklady dalšího prohloubeného zkoumání a souběžnému 

praktickému ověřování tématu všímavosti a propojenými tematickými odnožemi. 

K předložené disertační práci mám následující dotazy: 

Téma všímavosti je v současné době značně rozšířené a vstupuje do zavedených psychoterapeutických 
proudů (například KBT). Je možné vyjádřit se k diverzitě těchto přístupů, resp. nakolik je to stále 

stejně chápaná všímavost? A další dotaz: do jaké míry je možné oddělovat onu všímavost 

praktikovanou v našich kulturních podmínkách od původních buddhistických (filozofických a 

náboženských) kořenů ? 

Závěr 

Předložená disertační práce podle mého názoru dosahuje požadovaných kvalit a já ji doporučuji 

k obhajobě před příslušnou komisí a za sebe ji předběžně klasifikuji jako prospěl. 

Praha, 11. 3. 2020                                     Prof. PhDr. Jiří Šípek, CSc., PhD. (školitel) 


