
Hodnocení školitele – doktorské studium Mgr Michaely Titmanové  

Mgr Michaela Titmanová vstoupila do doktorského studia v roce 2014 

Končí studium obhajobou dizertační práce, studium je vedeno v rámci akreditovaného studia 

platného v roce nástupu.  

Státní doktorskou zkoušku složila ve školní roce 2016/2017.  

Povinnosti studia byly splněny. Doktorandka absolvovala šest dílčích kurzů, které náplní 

odpovídají tématu výzkumné práce na dizertačním úkolu.  

Konference  a stáže byly také naplněny. Výběrově šlo o PPRCH – Primární prevence 

rizikového chování“ – pasivní účast 4.-5.11. 2013, „Hite crime“ (kriminalita z nenávisti) a 

další související rizikové jednání – aktivní účast 18.11. 2013, 10. doktorandská konference - 

„Metodologické přístupy v pedagogických a psychologických výzkumech edukace“ - aktivní 

účast 19.5. 2014.  

Doktorandka upěla s návrhem projektu GAUK a získala podporu projektu v roce  2015. Právě 

výsledky projektu jsou hlavními výstupy na konferencích a v publikacích.  

Pro katedru působila doktorandka jako vyučující v Sebezkušenostním semináři pro studenty 

psychologie a také jako garant a vedoucí studia metodiků prevence (dvouletého studia 

akreditovaného pro učitele na funkci metodik prevence)  

Publikace: 

Titmanová, M. (2013): Spíš je třeba zefektivňovat, co již škola má než hledat další pomoc 

zvenku. Sociální práce/Sociálna práca. 13(2), s.162-163. 

Titmanová, M. (2019): Klima ve školní třídě aneb šikana v praxi.20(1). Školský 

psycholog/Školní psycholog.  

Titmanová, M. (2019): Praktická příručka pro práci se třídou. Univerzita Karlova. 

 

Vedle povinných aktivit podstoupila i další vzdělávání a výcviky:  

 

2005 – 2008 – FHS UK – Supervize a řízení v neziskových a zdravotnických organizacích, 

Mgr., supervizor  

2004 – 2009 – Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v daseinsanalýze (560 hodin), 

vedoucí výcviku Dr. Pinďáková, doc. Čálek (2014 – ukončené psychoterapeutické vzdělání v 

rozsahu 869 hodin) 

Arteterapeutický sebezkušenostní kurz pod vedením Ing. PhDr. Marie Lhotové PhD. a PhDr. 

Ingrid Hanušové – 80 hodin KPPP –  

Kurz lektora primární prevnce, akreditace MŠMT – 40 hodiny 

Rozhovor - nástroj pomoci – MUDr. F. Matuška – SPAS – 40 hodin 

Krizová intervence – Remedium – základní varianta – 51 hodin 

Dasainsanalytický výklad snů – Doc. Čálek – 100 hodin 

 

Dizertační úkol byl při vstupu na fakultu zaměřen na klima ve školní třídě, kde bylo 

sledováno, jakým způsobem se na podobě klimatu podílejí aktéři školní docházky včetně 

rodičů. Vzhledem k tomu, že na sledovaných třídách se objevily problémy se vztahy mezi 



žáky, které vygradovali na problém řešený i institucí školy a rodiči, posunulo se téma práce 

více právě k tématu šikany. Původní zaměření však dále tvoří kontext celého přístupu.  

Předložená dizertační práce je rozhodně velmi zajímavá, zejména z pohledu současných 

publikací, které se věnují šikaně a vztahovým problémům v žákovských kolektivech. Přináší 

velmi podrobnou kazuistiku dvou tříd na dvou různých školách, které odlišným způsobem se 

situací zacházejí. Je tak rozhodně velmi silným přínosem k vnímání těchto školních situací, 

zejména v tom, jak ukazuje v tomto kontextu působení školy od popírání až po nevhodná 

řešení, vliv rodičů v komunikaci se školou i celkový vliv školy jako takové (vedení, sboru a 

poradenského pracoviště).  

Studium Michaely Titmanové považuji za úspěšně ukončené.  

 

Praha 10.3.2022 

Ida Viktorová  


