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Mgr Michal Voldřich vstoupil do doktorského studia v roce 2015 

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

platného v roce nástupu.  

Státní doktorskou zkoušku složil ve školním roce 2016/2017. 

Povinnosti studia byly splněny. Doktorand absolvovala sedm dílčích kurzů, které náplní 

odpovídají tématu výzkumné práce na dizertačním úkolu.  

Konference  a stáže byly také naplněny. Výběrově šlo o  2013/2014 – doktorská konference 

Pedf UK, Primární prevence rizikového chování XII. – termín konání 9. – 10. listopadu 2015 

– název příspěvku: Vztahy rodiny a školy v kontextu problémového chování dětí, 

Kvalitatívny prístup a metódy vo vedách o človeku – mezinárodní konference, termín konání 

1. a 2. února 2016. Téma příspěvku „Zkušenost rodičů dětí s problémy a poruchami chování. 

Také  se spolupodílel na přípravě mezinárodní konference Autismus - psychoanalytický pří-

stup. 

Doktorand předložil projektu GAUK, ale nezískal finanční podporu.     
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Další vzdělávání: celou dobu studia výcvik v psychoanalytický psychoterapii dětí a dospívají-

cích. 
 

Důležité jsou i práce vykonané pro katedru. Výuka (opakovaně) kurzů Ontogenetické 

psychologie pro učitelství 1. stupně (prezenční i  kombinovaná forma), Psychologie osobnosti 

pro učitelství 1. stupně - přednášky (prezenční studium). Poruchy chování pro učitele VVP 

(přednášky a seminář pro prezenční studium). Také oponování bakalářských a diplomových 

prací studentů.  

 

 Dizertační úkol byl při vstupu na fakultu zaměřen na  sledování žáků v praktické škole, se 

zaměřením na problémy v chování a pohled rodičů. Vzhledem k práci psychologa ve 

středisku výchovné péče a středisku pomoci rodině a dětem, se téma posunulo k tématu 

poruch chování, zejména v pohledu rodičů, v kontextu celé rodiny. Téma poruch chování, 

které je vnitřně rozporuplné, tak je nahlíženo z pozice rodičů, kteří se s touto ambivalenci 

musí vyrovnat a stále ji při výchově dítěte a komunikaci s okolím řešit. Odráží tak rozpor 



mezi vnímáním chování dítěte jako poruchy, tedy nemoci, kterou je možno i léčit, která má 

diagnostické vymezení, ale současně se vyrovnávat s pocity beznaděje ve výchově, a zejména 

s antisociálním chování dítěte mimo rodinu, v instituci školy i jinde. Ochrana a výchova se tak 

dostávají stále do střetů v konceptech rodičů, které mají vliv na to, jak rodiče vše prožívají, 

jak to komunikují s okolím a institucemi, jak se chovají k dítěti a interpretují jeho chování a 

jaké volí výchovné postupy. Z tohoto hlediska je práce velmi zajímavá a přínosná.  

 

Studium Michala Voldřicha považuji za úspěšně ukončené. 
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