
         Mašatová – posudek 2009 

 

 

 

 

 

Posudek školitele 

 

 

Paní Mgr. Makboleh Mašatová zahájila postgraduální doktorské studium na filozofické 

fakultě UK ve studijním programu Psychologie v akad. roce 2001/02. Krátce nato se i s 

rodinou přesunula do Moskvy, kam byl její manžel služebně vyslán v roce 2003 a kde má 

dosud své přechodné bydliště (trvalým bydlištěm zůstává v Praze). Po celou dobu 

doktorského studia žije tedy se svou rodinou v Moskvě, tamtéž je zaměstnaná a tam také 

pokračuje v dalším nadstavbovém studiu (konkrétně absolvovala několikaletý výcvik v 

Gestalt terapii). 

 

Přes omezený kontakt s pražskou univerzitou se Mgr. Mašatové dařilo vcelku úspěšně plnit 

individuální studijní plán. Po vykonání všech předepsaných zkoušek a po schváleném 

prodloužení studia děkanem filozofické fakulty paní Mgr. Mašatová složila závěrečnou státní 

zkoušku v roce 2007 a doktorskou disertaci odevzdala v březnu 2009. 

 

Školitel se zúčastnil přípravy doktorské disertace zejména v jejím počátečním stádiu. Téma 

práce vyšlo z osobního zaměření studentky, upřesněn byl projekt empirické části, doporučen 

kontakt s M. Niederlovou, případně i využití dat, která jmenovaná shromáždila v rámci 

empirické části její podobně zaměřené disertace. Ve zpracování literatury i v metodice a 

vlastním provedení empirických sond postupovala Mgr. Mašatová do značné míry 

samostatně. 

 

Ve své disertaci autorka vhodně využila své multikulturní zkušenosti. Narozena v Izraeli a 

tamtéž žila až do začátku devadesátých let. Tam také nabyla intenzivní životní zkušenost ve 

styku s palestinskými a dalšími etnickými skupinami. Psychologii vystudovala v Petrohradě a 

po promoci pracovala opět v Izraeli jako psycholožka, převážně s psychoterapeutickým 

zaměřením. Během pětileté mateřské dovolené se přesunula do Prahy, kde zastávala různé 

pracovní funkce (nejprve jako průvodce pro Prahu a Českou republiku, pak jako pracovnice v 

oboru public relations a jinde).  

 

Jak bylo řečeno, převážnou část doktorského studia trávila Mgr. Mašatová mimo Českou 

republiku. S tím souvisí, že se nezúčastňovala jinak povinných doktorandských seminářů, ani 

nevyužívala možností konzultací se školitelem. S první verzí celé disertace byl školitel 

seznámen až několik týdnů před jejím odevzdáním. Přesto se domnívám, že autorka i za 

ztížených a jí nezaviněných okolností zvládla doktorské studium na velmi dobré úrovni. 

Prokázala dobrou motivaci ke studiu, hluboký zájem o zvolenou tématiku z pomezí 

psychologie a filosofie, rovněž potřebnou píli a rozumovou úroveň. Podle mého názoru má 

paní Mgr. Mašatová velmi dobré předpoklady k dalšímu odbornému růstu. 
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