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I. Hodnocení celého doktorského studia 

Kolegyně Emrová pracovala po celou dobu doktorandského studia velmi usilovně a efektivně 

jak na konkrétním tématu disertační práce, tak pokud jde o plnění studijních povinností. Její 

pracovitost a píle jí pomáhala překonat překážky v podobě intenzivní pracovní zátěže i 

komplikací způsobených pandemií. 

Dr. Emrová využila i své dlouhodobé pedagogické zkušenosti a podílela se přínosným 

způsobem i na aktivitách katedry psychologie FF UK – jak v podobě výukové (podíl na výuce 

interakčního výcviku a psychologii pro učitele) tak garantováním některých studentských praxí 

na externím pracovišti. 

V průběhu studia se opakovaně pokusila o získání odborného grantu a publikovala odborné 

texty v souvislosti s danou prací. 
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II. Celkové zhodnocení disertační práce  

Disertační práce je zaměřena na aktuální téma z oblasti komunikace a kontaktu lékaře a pacienta 

osobnostní a sociální kompetence lékaře-porodníka; tedy prostředí v němž autorka dlouhodobě 

působí v pozici psychologa a zná jeho každodenní realitu a specifika. 

Autorka danou problematiku zkoumá jak z pohledu lékařů, tak i ze strany a situace pacientek – 

rodiček. V bohatě strukturovaném výzkumu pak využívá kombinovaného metodologického 

přístupu a zpracovává daná zjištění jak v rovině kvantitativní tak i po stránce kvalitativní 

analýzy. 

Výstupní zjištění jsou velmi dobře a detailně podložena podrobnou analýzou získaných dat. 

Přínosem této práce je i to, že autorka v závěru textu nabízí konkrétní doporučení, která by při 

následné realizaci vedla ke zlepšení sociálních kompetencí lékaře-porodníka. 

III. Připomínky k disertační práci  

Pokud je na místě mít připomínky k realizaci dané práce, zmínila bych snad rozsah textu, který 

je na jedné straně imponující, avšak v jeho šíři se pak někdy ztrácí těžiště autorčiných sdělení. 

IV. Případné dotazy k obhajobě 

S ohledem na rozsah dané práce a jistou míru vnitřní multitematičnosti, by mne zajímalo, kde 

autorka vidí hlavní nosné těžiště svých výzkumných zjištění a které cesty změny (nápravy 

daného stavu) by preferovala. 

V. Závěr 

Předloženou disertační práci považuji za zdařilou a naplňující odpovídajícím způsobem nároky 

na tyto práce kladené. Doporučuji ji k obhajobě a předběžně navrhuji klasifikaci prospěla. 
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