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Průběh obhajoby: Doc. Gillernová zahájila obhajobu disertační práce a představila
přítomné. Prof. Praško je přítomen online skrze platformu MS
Teams, oponent doc. Světlák je omluven.

Školitel prof. Šípek představil průběh uchazečova studia, vč. cest do
zahraničí, publikační činnosti, pedagogické činnosti a grantů a
celkově zhodnotil disertační práci, je bez připomínek. Ptá se, nakolik
je možné se vyjádřit k diverzitě přístupů ke všímavosti, nakolik je
možné ji oddělit od původních buddhistických kořenů. Školitel
doporučuje hodnocení prospěl.

Student představuje koncept výzkumu, vymezuje základní pojmy
soucitu se sebou, cíle výzkumu, hypotézy o emoční vřelosti, soucitu
se sebou a regulaci emocí, dále popisuje způsob sběru dat od
respondentů a deskriptivní popis výzkumného souboru i výsledné
korelace. Popisuje rozdíl výsledků mezi muži a ženami, kde se
domnívá, že soucit k sobě a emoční vřelost rodičů jsou významnější
pro schopnost emoční regulace u mužů. Představuje limity práce -
nereprezentativní vzorek, sběr dat on-line, retrospektivní hodnocení
dětství v dospělosti, mediační model jen naznačující kauzalitu. Na
závěr navrhuje přehodnotit přístup v diagnostice duševních poruch.

Vyjadřuje se oponent prof. Praško - výzkumný vzorek považuje za
dostačující, mediační analýzu hodnotí jako vhodný přístup, limity
práce jsou dobře popsané. Komentuje využité zdroje - korelační
studie. Navrhuje opatrnější pohled na vlastní výsledky a opatrnost v
pohledu na etiologii některých poruch. Velmi pozitivně hodnotí
schopnost zpracovat text, strukturu práce, návaznost teoretické a
praktické části, za chybějící považuje zhodnotit vliv partnerství jako
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faktoru. Zpracování velkého množství dat, argumentace, diskuse,
pohled z praktické zkušenosti jsou hodnoceny pozitivně. Práce
svědčí o vytrvalosti a píli. Autora považuje za způsobilého vědecky
pracovat. Oponent pokládá dílčí otázky v souladu se zněním písemné
formy posudku.

Předsedkyně čte posudek doc. Světláka. Otázka pro autora - nehrálo
by roli to, že čím méně je člověk laskavý k sobě, tím méně bude
hodnotit své schopnosti seberegulace? Oponent doporučuje práci k
obhajobě.

Student se vyjadřuje k otázkám: z posudku prof. Šípka - Je možné
vyjádřit se k diverzitě přístupů k mindfulness? Po studiu původních
zdrojů v Indii apod. považuje současný přístup ke všímavosti za
povrchní. Celosvětově existuje mnoho ohnisek zájmu, s hlubším
pochopením. Otázka prof. Praška - Názor na vliv raných zážitků a
jejich vliv na em. regulaci. Student je považuje za významné pro
učení se emoční regulaci, mluví o emočních vzorcích uložených v
limbickém systému, které se v pozdějším věku obtížně mění,
pozitivně vidí budoucnost neurověd v pochopení souvislostí.
Oponent reaguje na odpověď otázkou na vliv výchovy. Student JB na
otázku reaguje informacemi o dalším výzkumu v zahraničí. Oponent
prof. Praško pokládá otázku na to, jakým způsobem student pracuje
se soucitem k sobě v psychoterapii. Student mluví o využívání metod
rekonsolidace paměti, imaginace, představy ideálních rodičů, které
popisuje jako poskytnutí korektivní zkušenosti. Dále student
odpovídá na otázku doc. Světláka ohledně vlivu nízkého soucitu se
sebou hodnocením emoční regulace. Student považuje koncept
soucitu k sobě za porozumění tomu, co prožívám,a nemá podle něj
vliv na schopnost vyhodnocení emoční regulace. PhDr.
Hrachovinová se táže na metodologický aspekt dotazníku, hodnocení
matky a otce zvlášť, student vysvětluje, že v jeho výsledcích nebyl
rozdíl a navrhuje longitudinální výzkum, doc. Gillernová komentuje
informacemi o výzkumu vztahu rodičů a dětí na katedře. Prof. Weiss
oceňuje tematickou sevřenost práce, hypotéz a závěrů, přičemž by
uvítal delší sekci diskuse. Klade otázku na důvody vyšší zranitelnost
mužů. Studenta napadají dvě možná vysvětlení na základě výzkumu
makaků - genetické dispozice a fakt, že samičky mají zřejmě během
života větší možnost vykompenzovat chybějící zkušenosti. Klade
otázku, jak všímavost přispěje k diagnostice duševních poruch.
Student zmiňuje výzkum o společném faktoru pro vznik duševních
poruch, poruchu regulace emocí považuje za jádrovou příčinu a např.
depresivní symptomy jako důsledek. PhDr. Hrachovinová pokládá
otázku na charakteristiky mužské části vzorku, které by mohly
vysvětlit jejich odlišné výsledky. PhDr. Jakubů komentuje přístupem
současné psychoanalýzy na kontejnování emocí, v němž vidí
podobnost s regulací a akceptací emocí. Student reaguje poznatky z
vlastní praxe.

Byla uzavřena hlavní část obhajoby. Následuje tajné hlasovaní
pomocí hlasovacích lístků.

Předsedkyně komise sděluje studentovi, že úspěšně obhájil disertační
práci. Všichni přítomní členové komise hlasovali "prospěl".
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Předseda komise: doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc. ............................

Členové komise: prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D., DSc. ............................

 PhDr. Tamara Hrachovinová, CSc. ............................
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