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Mgr. Eva Rozehnalová byla přijata do prezenční formy doktorského studijního programu 
psychologie v oboru obecná psychologie v roce 2008. Po úspěšném absolvování SDZK přestoupila do 
kombinované formy studia. Doktorandka velmi svědomitě a zodpovědně plnila všechny studijní 
povinnosti vyplývající ze studijního plánu, všechny předepsané atestace složila s přehledem a 
v předepsaném termínu. V průběhu studia kvalitně realizovala řadu odborných aktivit výrazně 
překračujících běžné povinnosti doktorandů.  Doktorské studium Mgr. Evy Rozehnalové bylo od 
samého počátku specializováno na obecnou psychologii s přesahem do psychologie práce a 
organizace. Mgr. Eva Rozehnalová vycházela v projektu disertační práce ze své diplomové práce 
„Sociomapování pracovních týmů“. 

Ve své odborné a výzkumné činnosti využila zkušeností z absolvování řady vzdělávacích kurzů 
v době jejího pregraduálního i postgraduálního studia, jako byly například statistické kurzy Faktorová 
analýza, Shluková analýza, Diskriminační analýza a ROC křivky u společnosti SPSS, kurzy Logistická 
regrese, Korespondenční analýza, Časové řady a analýza přežívání u společnosti  Statistica, kurz Práce 
s týmy pod vedením Ivana Verného a Radvana Bahbouha, a výcvik koučování společnosti QED 
GROUP. V týmu společnosti QED GROUP, který rozvíjel metodu Sociomapování, působila již od roku 
2006 a výrazným způsobem se podílela na současné podobě této metody, jejích nástrojů, ale i na 
jejím prověřování, jehož shrnutí věnuje disertační práci. Zároveň vytvořila a vedla certifikovaný výcvik 
v metodě sociomapování, a přednášela o této metodě nejen v České republice, ale i v USA, Německu, 
Řecku a Kanadě. Kromě toho se významným způsobem podílela na vzniku testu Four Elements 
Inventory a na převodu a české restandardizaci řady psychologických testů (Leadership Judgement 
Indicator, osobnostní test profesních stylů Wave, test analytických schopností SWIFT aj.)

Na základě výběrového řízení byla přijata v r. 2010 na katedru psychologie FFUK na pozici 
asistenta v oddělení psychologie práce a organizace (s pracovním úvazkem 0,5). Svých bohatých 
pracovních zkušeností využívá při své pedagogické činnosti, a to zejména při výuce předmětů Teorie 
psychodiagnostiky a psychometrie, Základy psychometrie a Ekonomická psychologie. Rovněž se podílí 
na výuce předmětů Základy matematicko-statistických metod, Interakční výcvik, Sociomapování a 
další metody sociodiagnostiky, na organizaci seminářů týkajících se zpracování dat pomocí SPSS a na
mnoha dalších aktivitách. Předměty učí s vysokou pedagogickou i odbornou erudicí a neustále je 
inovuje tak, aby studenty vybavila co nejlépe teoreticky i prakticky.

V roce 2012 obdržela jako spoluautorka metody Sociomapování prestižní cenu Innovation 
Award 2012 jako ocenění za průkopnickou práci a přínos na poli sociodiagnostiky. Cenu udělila 
odborná komise mezinárodní konference The international institute for advanced studies in systems 
research and cybernetics (IIAS), která se konala v Baden Badenu. Publikační činnost doktorandky je 
poměrně rozsáhlá, výsledky samostatné i týmové práce publikuje v časopisech, sbornících či jako 
kapitoly v monografiích – viz příloha materiálu k disertaci. Aktivně se též účastnila řady konferencí u 
nás i v zahraničí.

V Praze dne 17. 6. 2013                                                      doc. MUDr. PhDr. Mgr. Radvan  Bahbouh, Ph.D. 
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