
POSUDEK ŠKOLITELE

PhDr. Jana Gombárová, narozena 4. 11. 1961, je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity 
Karlovy v Praze, kde v letech 1980–1985 vystudovala obory klasická filologie, latina-čeština. 
Dne 18. 11. 1989 vykonala státní rigorózní zkoušku a získala titul PhDr. na oboru Klasická 
filologie. 

Byla přijata k prezenčnímu doktorandskému studiu na katedru kulturologie (studijní obor 
kulturologie v rámci studijního programu Obecná teorie a dějiny umění a kultury) FF UK 
v Praze v roce 2005. V předložené dizertační práci s názvem „Islámská kultura v euro-
středomořském dialogu a její reflexe v Českých zemích", zvolila významné a perspektivní 
téma, které nebylo doposud v takovém rozsahu zpracováno.

V souladu s harmonogramem úspěšně splnila následující studijní povinnosti:

1. Filozofie – 16. 2. 2009
2. Angličtina – 29. 9. 2009
3. Oborová zkouška: teorie kultury – 23. 6. 2009
4. Oborová zkouška: specializace – 23. 6. 2009
5. Veřejná přednáška – 16. 6. 2010
6. Státní doktorská zkouška – 7. 9. 2011

V průběhu vlastního studia soustavně a systematicky sbírala a zpracovávala teoretické 
prameny, které využila ve své disertační práci. Kromě toho vyvíjela odbornou činnost ve 
čtyřech oblastech:

1. Účast na konferencích a workshopech: 
2007 - Hlavní organizátor mezinárodní konference „Ošetřovatelství v multikulturní 
společnosti“. Vysoká škola zdravotnická, Praha.
2007 - Účast na konferenci nadace Anny Lindh Foundation v Budapešti 20-21. dubna 2007 
„Anna Lindh Training for Trainers“.
2007 - Účast na konferenci„Beyond the borders: Interrnational nursing education in the 21st

Century”. Velká Británie, Brighton.
2008 - Hlavní organizátor mezinárodní konference „Kvalita života seniorů – well-being“, 
Vysoká škola zdravotnická, Praha.
2010 - Účast na konferenci nadace Anny Lindh Foundation „Forum 2010“, Barcelona.
2012 - Ázerbájdžán (Baku): účast na konferenci „Baky International Humanitarian Forum“.

2. Pedagogické působení  
2003-2008 - Vyšší odborná škola zdravotnická, Praha 5.
2005-2008 - Vysoká škola zdravotnická, o.p.s., Praha 5.
2009-dodnes - Bankovní institut vysoká škola, a.s..

       3. Publikační činnost: 
14 odborných článků, 
5 edicí sborníků s přemluvou
4 scénáře filmů
4 výstavy - kurátor



4. Zapojení do grantů a jiných projektů:
2005-2007 - Projekt JPD 3.1. „Specifika ošetřovatelství v zemích Evropské unie –
ošetřovatelská péče v multikulturní společnosti a ošetřovatelská péče kulturních jazykových 
menšin (neslyšících)“.
2006-2008 - Projekt JPD 3.1. „Mentor v ošetřovatelské péči o seniory ve Velké Británii 
a v České republice“.
2005 - Projekt MLÁDEŽ „Multikulturní dimenze jižní Moravy (jižní Morava pod dotykem 
islámské kultury) – letní seminář Mikulov“.
2007 - Projekt MLÁDEŽ II „Multikulturní dimenze jižní Moravy (jižní Morava pod dotykem 
islámské kultury) – letní seminář Mikulov“.

Obecně lze konstatovat, že PhDr. Jana Gombárová splnila v řádném čase všechny studijní 
povinnosti a v souladu se studijním harmonogramu odevzdala svojí disertační práci, která 
představuje tvořivý příspěvek k problematice islámské kultury, diskusi o dialogu a střetu 
civilizací, reflexi arabské komunity v českém prostředí a působení specializovaných 
nevládních organizací.

V Praze dne 28.3.2013                                                                 PhDr. Václav Soukup, CSc.


