
zápis 

z obhajoby disertační práce paní Mgr. Stanislavy Svěchotové 
konané dne 11.1.2011 

. Téma práce: ,,Metody personálního výběru - diagnostický přínos sebedeskriptivních a 
projektivních postupů" (zaměření práce: klinická psychologie, školitel PhDr. Miluše 
Urbanová, CSc:). 

Přítomní dle prezenční listiny. 

Předseda komise doc. Šípek zahájil obhajobu a představil přítomným kandidátku. 
V zastoupení školitele přiblížil její životopis a profesní aktivity, postupný odborný růst 
kandidátky a průběh její výzkumné a publikační činnosti, současně zhodnotil stávající 
profesní přínos její výzkumné činnosti. 

Kandidátka Mgr. Svěchotová seznámila přítomné s obsahem a historií vzniku své práce. 
Zdůraznila své původní ovlivnění psychoanalytickými směry a zaměřila se na přiblížení 
systému práce policejního psychologa a způsoby výběru uchazečů o práci u policie ČR. 
Těžištěm práce bylo porovnat výsledky široce užívaného dotazníku SPARO a kresebné 
projektivní techniky (Baumtest a FDT) užívané při výběru uchazečů o práci u Policie ČR. 
Následně kandidátka poskytla stručný přehled získaných výsledků, které dokládají souvislost 
obou diagnostických technik. 

Poté zástupci oponentů přednesli závěry jejich posudků: 
dr. Hrachovinová, CSc. (v zastoupení oponenta dr. Cipra, Ph.D.) ocenila velmi dobré 
zpracování psychoanalytického pojetí osobní a kolektivní identity, práci s bohatou odbornou 
literaturou, avšak vytkla nepropojenost teoretické a výzkumné části. V praktické části 
zdůraznila kvalitní statistické zpracování rozsáhlého vzorku populace a kvalitní vymezení 
metodologii. Oponent postrádal v práci jasné konečné shrnutí a vymezení cílů práce. pfesnější 
definování zkoumaných problémů. 
Doc. Šípek, CSc. (v zastoupení prof. Výrosta, DrSc.) akcentoval v posudku zejména problém 
nesystematického uspořádání teoretických východisek práce a nedostatečné čerp.ání a odkazy 
na relevantní výzkumné práce. Nicméně ocenil její afinitu k neprozkoumanému. Ve 
výzkumné části hodnotil obtížnost propojení praktické a akademické psychologie. 

Kandidátka Mgr. Svěhotová reagovala na připomínky oponentů - zdůvodnila volbu 
obsahu a formy teoretické části, zdůraznila implicitní začlenění myšlenek S. Freuda v textu, 
vysvětlila vznik: chyby v odkazu na práci Plhákové. 

Diskuse 
Doc. Kocourková ocenila bohatost nastudovaných odborných zdrojů, ale vytkla kandidátce 
esejistickou formu tezí i celé práce, čímž je obtížné blíže porozumět záměrům a cílům 
výzkumné práce. 
Dr. Hrachovinová, CSc. se připojila k výtkám doc. Kocourkové a vyjádřila politování, že jak 
v tezích tak ani při prezentaci disertační práce nebylo možné zjistit obsah výzkumné práce 
(velikost výzkumného souboru, jeho charakteristiky, cíle výzkumu a jeho výsledky) a vyzvala 
kandidátku o doplnění těchto informací. Kandidátka podrobněji uvedla cíle svého výzkumu a 
jeho výsledky. 



Doc. Kocourková nadnesla otázku nejasného vymezení výzkumně používaných poJmu a 
problematiku korelování těchto pojmů vzniklých z vlastní interpretace. Kandidátka vyjádřila 
lítost nad nepřítomností školitele i oponentů, tedy těch kteří práci četli celou. 
Doc. Srnec, CSc. se dotázal kandidátky na průběh jejího doktorského studia a vyjádřil své 
pochybnosti o smyslu své práce, dotázal se, zda měla kandidátka možnost konzultovat 
výsledky své práce také s psychoanalyticky orientovaným odborníkem. Kandidátka 
zdúraznila specifičnost prostředí i své práce. 
Doc. Hrachovinová, CSc. upozornila na esejistickou formu Diskuse i Závěru a zdůraznila, že 
postrádá v práci srovnání a odkazy na dostupné výzkumné práce. Kandidátka zdůvodnila 
nedostatek odkazů na výzkumy specifičností dané problematiky. 
Doc. Kocourková a doc. Šípek upřesnili výtku doc. Hrachovinové a podpořili její názor, 
uvedli možné zdroje výzkumů a způsob jejich začlenění do předkládané práce. Kandidátka 
zdůvodnila svůj postup a zdůraznila důležitost propojení teoretické a empirické části své 
práce. 
Kandidátka na závěr přečetla závěr své práce. 

Výsledek vyhlášení tajného hlasování: 

Komise navrhla práci přepracovat a doporučila kandidátce účastnit se doktorských seminářú. 

Zapsala: PhDr. Eva Šírová, Ph.D. 


