
z obhajoby disertační práce paní PhDr. Michaely IVANOVIČOVÉ 

konané dne 18.6.2013 

téma práce: ,,lraeionální přesvědčení v souvislosteeh s osobnostními promčnnym1 v 
peniteneiárníeh podmínkáeh: komparační analýza odsouzených za majetkovou a 
násilnou trestnou činnost". 

přítomní: dle prezenční listiny 

Předseda komise p. prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc. zahájil obhajobu a představil 

přítomným kandidátku. 

Školitelka představila doktorandku a seznámila komisi s uchazečkou a její diz. prací. 

Kandidátka seznámila přítomné se svou disertační prací. Sdělila zejména: 

- Vymezení termínu iracionální přesvědčení, především v pojetí Ellise

- Přehled empirických zjištění v oblasti iracionálního přesvědčení

Výzkumný soubor 208 odsouzených mužů rozdělen do podskupin dle formy trestné činnosti

násilná a majetková 

- Použitá výzkumná baterie - SPARO, !BI, inventář iracionálních přesvědčení

- Výzkumné otázky:

- Mají odsouzení vyšší míru iracioanálních než normální populace? Signifikantní rozdíl

prokázán jen u hrubého skóru iracionality, perfekcionismu 

- Vztah iracionality a konkrétních trestných skutků - signifikantní rozdíl prokázán u rysu

emoční adekvátnost 

- Korelace iracionality s osobnostními rysy - nalezeno několik signifikantní rozdílů

v několika škálách 

- Diskuze limitů práce

- Diskuze dalších možných směrů výzkumu voblasti iracionality v penitenciárních podmínkách a

jejich možné využití vpraxi 

- Zamyšlení nad možným praktickým využití výzkumných zjištění v praxi



Poté oponenti přednesli závěry svých posudků. 

PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.O. 
PhDr. Karel Netík, CSc. 

Kandidátka PhDr. Michaela Ivanovičová odpovídá na posudky oponentů. Vyjadřuje 

spokojenost s posudky. Uvedení počtu trestání jednotlivých probandů nebylo do výzkumu 

zahrnuto, kandidátka vnímá analýzu vztahu počtu trestů a míry iracionality jako téma na 

samostatný výzkum. Mluví o potřebě etablovat penitenciární psychologii, chybí tuzemské 

publikace v této oblasti, kritizuje metodologickou úroveň některých tuzemských studií. 

Oponenti se velmi pozitivně vyjadřují k vystoupení kandidátky. 

PhDr. Karel Netík, CSc nepřítomen. 

PhDr. Hedvika Boukalová, Ph.O. hodnotí vystoupení kandidátky velmi pozitivně. 

Diskuse: 

PhDr. Šolcová: Kolik lidí bylo vyřazeno kvůli vysokému lži skóru - asi čtvrtina 

PhDr. Hřebíčková: Strategie volby osobnostních dotazníků - využívá stejnou metodu jako v 

předchozí diplomovou práci, SPARO je častým nástrojem v penitenciární psychologii, 

kandidátka s ním má zkušenosti, velkou výhodou je zařazení lži skóru 

PhDr. Hřebíčková: Jak se odlišuje rigorózní práce od disertační - v rigorózní práci zkoumala 

populaci psychiatrických pacientů 

Prof PhDr. Vladimír Kebza, CSc.: Výzkumný vzorek byl omezen na muže. Jak by bylo obtížné 

obohatit soubor i o ženy, aby bylo možné zkoumat genderové rozdíly? Kandidátka: prakticky by 

to znamenalo přestěhování se k ženské věznici, což nebylo uskutečnitelné 

vyjadřuje lítost, že použitím jiného dotazníku není možné srovnání s předchozím výzkumem 

PhDr. Polišenské. 



vyhlášení výsledku tajného hlasování: Komise nenavrhla udělit titul doktor (Ph.D.) 

Jednalo se o korelační studii, která neodpovídá nárokům disertační práce. Předseda komise 

navrhuje rozšíření práee o kontrolní skupinu, nebo ještě lépe porovnat se skupinou žen. 

Zapsal: Mgr. Jakub Frane 

Podpis předsedy komise: 

!


