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Obhajobu řídil předseda komise prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. Přivítal všechny 
přítomné a uvedl Mgr. Ludmilu Natovovou. 

Vedoucí disertační práce Jiří Šípek seznámil přítomné s životopisem disertantky, 
akcentoval zejména mezinárodní zkušenosti a její obsáhlou publikační činnost v českém i 
anglickém jazyce, zdůraznil také přínos předkládané disertační práce. 

Předseda komise, prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D ., poté předal komisi k nahlédnutí 
seznam publikační činnosti Mgr. Natovové a předal jí slovo k představení práce. 

Mgr. Ludmila Natovová ve svém vystoupení komisi stručně seznámila s cílem a 
obsahem předkládané disertační práce. Přehledově uvedla hlavní oblasti teoretické a obecně 
poznatkové části (výzkum v psychoterapii, výzkum efektu, procesu, dále pak samotný pojem 
imaginace a jeho využití v psychoterapeutických přístupech, katatymně imaginativní 
psychoterapii, koncepci primárního a sekundárního procesu, neurobiologické otázky ve 
vztahu k psychoanalytické koncepci). Dále disertantka uvedla hlavní oblasti empirické části 
práce. Seznámila přítomné s cíli a metodikou výzkumu, přehledově uvedla výsledky 
výzkumu. 

Poté byly přečteny oponentské posudky, za nepřítomnou oponentku PhDr. 
Niederlovou, Ph.D. posudek přečetla PhDr. Lenka Krámská, PhD. a za doc. PhDr. Uhrovou, 
Ph.D. konkrétní části přečetl a celý posudek shrnul předseda komise, prof. PhDr. Petr Weiss, 
Ph.D. Předseda komise konstatoval, že všechny posudky jsou kladné a doporučují práci 
k obhajobě. 

Mgr. Natovová se vyjádřila k otázkám a připomínkám uvedeným v oponentských 
posudcích a zcela uspokojivě zodpověděla dotazy oponentek týkající se především práce 
s používanými systémy a jejich potenciálnímu přínosu pro psychoterapeutickou praxi. 



Diskuse: 

Následovala vědecká rozprava, týkající se především metodologických otázek 
realizovaného výzkumného projektu. Disertantka blíže specifikovala a srovnala oba systémy 
obsahové analýzy textového korpusu. Doc. PhDr. Kocourková položila otázku o verbalizaci 
primárně procesových obsahů během psychoterapeutického sezení, přičemž disertantka 
uvedla jistý posun v současné koncepci primárního a sekundárního procesu. V diskusi byly 
také diskutovány (především ze strany prof. PhDr. Petra Weisse, Ph.D. a doc. PhDr. Jiřího 
Šípka, Ph.D. et Ph.D.) druhy a možnosti textových analýz (kvantitativní a hermeneutická 
obsahová analýza) při výzkumu procesu v psychoterapii. Doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D. et 
Ph.D. položil otázku ohledně formulování hypotéz ve vztahu k měření fyziologických 
ukazatelů, disertantka formulaci a testování hypotéz uspokojivě zdůvodnila. Diskusi uzavřel 
doc. RNDr. Petr Bob, Ph.D. et Ph.D. otázkou na novost a původnost realizovaného výzkumu, 
disertantka shrnula vědecký přínos předložené disertační práce. 

Předseda komise závěrem konstatoval, že výzkumné uchopení terapeutického procesu 
je složitý úkol, neboť je nesmírně obtížné jej vědecky zachytit a kvantifikovat, nicméně 
disertantka se o to v předkládané práci pokusila. Obsáhlá práce byla oponenty pozitivně 
hodnocena. Následně předseda komise zahájil jednání s vyloučením veřejnosti. 

Výsledek tajného hlasování: O tajném hlasování byl pořízen samostatný zápis. 

Předseda komise prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. seznámil Mgr. Natovovou s výsledkem 
hlasování, na jehož základě komise rozhodla udělit jí vědecký titul „doktor" ve zkratce Ph.D. 
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