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1. PRŮBĚH STUDIA
Mg. Klára Špačková  byla  přijata do doktorského studia na Katedře pedagogické a školní 
psychologie  Pedagogické  fakulty  UK  v  Praze  pro  akademický  rok  2003/2004,  studium 
zahájila 1.10.2003. Téma zadané disertační práce souviselo s jejím dlouhodobým zájmem o 
problematiku  výuky  cizích  jazyků  u  žáků  se  specifickými  poruchami  učení,  kterému  se 
věnovala mj. v rámci diplomní práce. 

V průběhu studia absolvovala tyto kurzy, související s danou problematikou a vyplývající 
z požadavků na doktorské studium na katedře psychologie v době zahájení studia: 

 Včasná diagnóza a prevence specifických poruch učení (PhDr. PaedDr. A. Kucharská, 
Ph.D.)

 Teoretické základy didaktiky cizích jazyků I. (PhDr. H. Žofková, CSc.)

 Základní psycholingvistická témata (doc. PhDr. S. Machová, CSc.)

 Sociologie výchovy a sociální deviace (doc. PhDr. R. Havlík, CSc.)

 Vztah rodiny a školy (prof. PhDr. S. Štech, CSc.)

V akademickém  roce  2007/2008  měla  výše  jmenovaná  přerušeno  studium z rodinných 
důvodů. 

Státní doktorskou zkoušku složila v září roku 2009,  disertační práci předložila v dubnu 
2011. 

2. ZAPOJENÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE PEDF UK
Mgr. Klára  Špačková se v průběhu svého doktorského studia  zapojila  do činností  katedry 
v těchto oblastech: 

A) Výzkumná činnost
 Již v prvním roce svého studia se účastnila mezinárodního výzkumu, který koordinovala 

školitelka, Dr. A. Kucharská. Jednalo se o výzkum v oblasti predikce vývoje gramotnosti, 
kde katedra psychologie zajišťovala sběr dat v České republice pro katedru psychologie 
Univerzity v Liverpoolu (dr. M. Caravolas). Na základě této vstupní aktivity byla posléze 
dohodnuta déledobější spolupráce s danými pracovištěm ve Velké Británii, se zajištěním 
mobilit v rámci projektu ERASMUS pro studenty i vyučující katedry. 

 V roce  2008  se  Mgr.  Špačková  zapojila  do  projektu  u  GAČR,  byla  spoluřešitelkou 
grantového  projektu  GAČR č.  406/08/0338 „Vztah  isolace  hlásek  a  znalosti  písmen  v 
počátcích  vývoje  čtenářských  dovedností“  (navrhovatelka  Gabriela  Málková,  Ph.D.). 
Podílela se na výstupech z tohoto projektu formou účasti na konferenci ve Velké Británii, 
(University of Warvick). 



 Za  významné  považuji  zapojení  do  projektu  7.  RP  ELDEL  (Enhancing  Literacy 
Development  in  European  Languages“),  v letech  2008  a  2009  prováděla  zaškolení 
začínajících výzkumných pracovníků (Mgr. Jagerčíková, Mgr. Litavský) a následně také 
prováděla  zácvik  a  supervize  výzkumných  administrátorů.  Do  budoucna  se  počítá  se 
zapojením studentky do návazných aktivit souvisejících s publikačními výstupy z tohoto 
projektu. 

B) Pomoc při zajištění výuky či přípravě na ni
 V letech  2004  -  2006 zajišťovala asistentskou  pomoc  pro  specializační  kurz 

celoživotního vzdělávání  s názvem „Školní pedagogicko-psychologické služby – var. A) 
školní  psycholog,  var.  B)  školní  speciální  pedagog,  který  byl  realizován  katedrou 
psychologie. 

 Pod vedením školitelky se v letech 2007 – 2010 podílela  na  výuce v kurzu Specifické 
poruchy učení (studenti psychologie a speciální pedagogiky), zejména v tématech výuky 
cizích jazyků u žáků se specifickými poruchami učení. 

 V roce 2009 se zapojila do řešení rozvojového projektu MŠMT, kde katedra psychologie 
připravovala  studijní  opory  v angličtině  pro  výuku  zahraničních  studentů  v rámci 
programu ERASMUS (kurz Specific Learning Disabilities). 

 V roce 2011 se podílí na řešení projektu FRVŠ, č. 682/2011, Elektronické studijní opory 
Edukačního modulu navazujícího magisterského studia Psychologie, kde má na starosti 
přípravu elektronických studijních opor pro kurzy Specifické poruchy učení a Specifické 
poruchy učení – intervence a terapie.

3. PUBLIKAČNÍ ČINNOST, VÝSTUPY NA KONFERENCÍCH
Studentka  vykazuje  čtyři  publikace  z doby svého studia  a  pět  konferenčních  výstupů (viz 
předložený životopis). 

Doporučuji  studentku  doktorského  studia,  Mgr.  Kláru  Špačkovou,  k obhajobě 
disertační práce. 

V Praze dne 20.6.2011 PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. 

https://frvs.vsb.cz/frvs/projekt.do?id=28684
https://frvs.vsb.cz/frvs/projekt.do?id=28684

