
Mgr. Alexandra Pilipčincová- hodnocení školitele 

Mgr. Alexandra Pilipčincová ukončila v roce 2004 studium psychologie na Katedře 
psychologie Filozofické fakulty Prešovské Univerzity, Prešov, SR. Název diplomové 
práce byl: "Hyperkinetický syndróm v dospelosti, časová tieseň a nezameraná hostilita 
vo vzťahu k ischemickej chorobe srdca". 

V letech 2005-2008 pracovala jako psycholog v Institutu klinické a experimentální 
medicíny v Praze, kde realizovala výzkum svojí disertační práce a spolupracovala na 
řadě grantových projektů. Od 2008 pracuje jako psycholožka ve firmě Tres consulting 
s.r.o., Praha a působí v oblasti pracovní psychologie. 

Problematice psychických, emocionálních a osobnostních faktorů a jejich úloze při 

vzniku a průběhu kardiovaskulárních onemocnění se věnuje již od doby svého 
pregraduálního studia. V tomto zaměření pokračovala i nadále nejen v rámci své 
disertační práce, ale i v souvislosti s resením dalších výzkumných úkolů. 

Spolupracovala na následujících grantových projektech: 
2006-2008- Genetická determinace u akutního koronárního syndromu Gako členka 
realizačního týmu a psycholožka) 
2007- Studie HAPPIE (spolupráce s realizačním týmem, sledování vztahu mezi 
příznaky deprese a prozánětlivými markery) 
2007 - PostMONIKA (spolupráce s realizačním týmem, sběr dat u porovnávací skupiny 
pro svou disertační práci) 
2005-2007 - HEM- Closing the gap (koordinátor za Českou republiku, kompletizace 
dat o prevalenci rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění). 

Do prezenční formy doktorského studia ve studijním programu Psychologie, oboru 
Klinická psychologie nastoupila Mgr. Alexandra Pilipčincová na podzim v roce 2004 a 
během svého studia plnila a splnila řádně, včas a mimořádně aktivně všechny studijní 
povinnosti svého studijního plánu. V říjnu 2007 přestoupila z prezenční do 
kombinované formy. Je spoluautorkou několika publikací, otištěných v zahraničí. 

Název disertační práce: "Vplyv psychosociálnych faktorov na emocionálny stav, priebeh 
rekonvalescencie a kvalitu života u pacientov po infarkte myokardu". 

Disertační práce je mimořádná komplexní šíří svého záběru i rozsahem zpracovaných 
témat. Tomu odpovídá i zcela neobvyklý rozsah textu čítající 2 svazky. Teoretická část 
má 132 stran textu, empirická část 136 stran.Celkem 297 stran a přílohy, v textu je 91 
tabulek a seznam převážně zahraniční a původní literatury má 27 stran. 

V Praze dne ll.května 2009 
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PhDr.Tamlrá Hrachovinová, CSc. 


