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Vyjádření školitele ke spolupráci s Mgr.et Mgr.  Kateřinou Fibigerovou 

při řešení její disertační práce formou co-tutelle, odevzdané k obhajobě na 

Ecole doctorale CLESCO, Laboratoire Octogone-ECCD (EA n°4156), 

Université Toulouse le Mirail v prosinci 2012. 

 

Téma disertační práce: 

 Vliv jazyka na vývoj vyjadřování „ pohybu“ v řeči a v gestikulaci: srovnání 

Čechů a Francouzů různých věkových skupin. 

L´effet de la langue sur le développement de l´expression verbale et gestuelle 

du „ mouvement“: une comparaison entre Tchéque et Francais d´ages 

différents. 

 

Doktorand: Mgr. et  Mgr. Kateřina Fibigerová 

Školitel: Prof. PhDr. Lenka Šulová, CSc. 

Školitel: Prof. Michéle Guidetti 

Oponent: Prof. Marianne Gullberg 

Oponent: Prof. Maya Hickmann 

 

Je mi ctí i potěšením být opět přítomna na Univerzitě Toulouse le Mirail, 

být přítomna na obhajobě disertační práce magistry Kateřiny Fibigerové, kterou jsem vedla 

formou co-tutelle spolu s paní profesorkou Michéle Guidetti od roku 2008.  

Čtyřleté studium na Pedagogické fakultě v Liberci, v jejím rodném 

městě, kde studovala didaktiku francouzského jazyka a občanskou výchovu, ukončila titulem 

magister. V roce 2001 nastoupila na katedru psychologie FF UK v Praze, k pětiletému 

jednooborovému studiu psychologie. Spolupracovala jsem s ní po celou dobu jejího pětiletého 
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jednooborového studia psychologie. Byla od počátku velmi pracovitou a talentovanou 

studentkou a osobně mně velmi imponoval její zájem o kognitivní vývoj dítěte. V průběhu 

studia realizovala půlroční zahraniční pobyt v rámci projektu Erasmus, jehož jsem na našem 

pracovišti zřizovatelkou a koordinátorkou. Byla jsem ráda, že si pro své zahraniční studium 

zvolila mezi více jak dvaceti evropskými pracovišti, se kterými máme uzavřenou bilaterální 

smlouvu, právě naše spřátelené pracoviště v Toulouse le Mirail. S psychologickými laboratořemi 

« Personnalisation et Changements Sociaux » spolupracujeme od počátku let devadesátých a naši 

spolupráci zahájil profesor Philiphe Malrieu. Realizovali jsme v průběhu téměř dvaceti let mnoho 

různých společných aktivit: společné bilingvní publikace, společné několikaleté výzkumy, 

společné odborné akce, pravidelné výměny hostujících profesorů, výměny studentů a další. 

Diplomovou práci doktorandky vedl kolega profesor Vladimír Kebza z oddělení obecné 

psychologie na téma: :« Contenu sémantique des représentationsmentales et des états mentaux 

intentionnels ». 

Magistra Fibigerová během svého pobytu Erasmus navázala velmi dobré kontakty s 

profesorkou Michéle Guidetti, pro mě překvapivě z jiného pracoviště, než se kterým se do té 

doby dlouhodobě uskutečňovala naše spolupráce. V souladu s českými zvyklostmi, kdy si 

doktorand volí své školitele, stejně jako školitelé mohou jeho volbu odmítnout, jsem její 

volbu školitele respektovala. Magistra Fibigerová vyhledávala přednášky profesorky Guidetti 

již během svého pobytu Erasmus v Toulouse le Mirail a její přednášky a publikace ovlivnily 

její následnou volbu tématu disertační práce.  

 Kateřina Fibigetová byla mým druhým doktorandem, vedeným formou co-tutelle. Tím 

prvním byl PhDr. Štefan Bartanusz, Ph.D., kterého jsem také vedla ve spolupráci s 

Universitou Toulouse Le Mirail, laboratořemi « Personnalisation et Changements Sociaux » , 

konkrétně s paní profesorkou Chantal Zaouche-Gaudron a s profesorem Jean le Camus, před 

jeho odchodem do důchodu. Práce doktoranda byla zaměřena na « Culture et communication 

parents-enfants»  a úspěšně obhájena na zdejší univerzitě v roce 2003. 

Doktorské studium Mgr. Fibigerové bylo zahájeno v roce 2008 dohodou o vedení co-tutelle. 

Je třeba říci, že v ČR stále převládají doktorské práce vedené touto formou v oblasti práva, 

jazykovědy a historie. Mezi psychology je vedení touto formou dosti unikátní a lze říci, že pro 

všechny zúčastněné - tedy oba školitele a především pro doktorandku - velmi náročné. 

Doktorand de facto musí naplnit požadavky obou univerzit a navíc se musí vyrovnávat i s 

pravidelným střídáním kulturního rámce svého života a to po dobu několika let. Lze říci, že z 

tohoto hlediska magistru Fibigerovou obdivuji, neboť toto zvládala zcela perfektně a navíc 
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byla schopna na obou stranách realizovat velmi náročný výzkumný projekt, především pak 

sběr dat.  

Během svého doktorského studia realizovala magistra Fibigerová několik rovin aktivit, z 

nichž je samozřejmě nejdůležitější rovina výzkumná, o jejíž kvalitě svědčí předložená, 

posuzovaná a obhajovaná disertační práce, která je zde klíčovým předmětem našeho setkání. 

Já bych však ráda zmínila i další z aktivit, které dle mého soudu též tvoří podstatu přípravy 

doktoranda a které jsou na obhajobě doktorandky zmiňovány méně. 

 Je to její aktivita publikační: dva články zveřejněné v renomovaném československém 

odborném psychologickém časopise Československá psychologie a dále kapitola v kolektivní 

mezinárodní monografii (viz CV doktorandky), popularizačně vědecká: aktivní účast na 

domácích i zahraničních kongresech a konferencích (Montreal, Frankfurt/ Odrou, Cambridge, 

Toulouse a další) a dále aktivita pedagogická, ve které byla doktorandka, kromě jiného vysoce 

ceněna českými studenty. Ve všech těchto oblastech prokázala magistra Fibigerová zcela 

nadstandardní výkony. Abych zmínila také oblasti, ve kterých má doktorandka značné 

rezervy: je to oblast administrativní a procesní, kde velmi spoléhala na zkušenost, ochotu a 

trpělivost obou svých školitelek.  

Tématem disertační práce, jejím obsahem a strukturou, kvalitou výzkumného projektu i 

jednotlivých kapitol se zde zabývají především posudky oponentů, a proto si dovoluji toto 

téma okomentovat jen krátce v souladu s českými zvyklostmi doktorské obhajoby.  

Předloženou práci považuji v mnoha ohledech za nadprůměrnou. Domnívám se, že se jedná o 

téma nové a i v evropském kontextu nepříliš rozpracované. V České republice se tématu 

komunikace, řečovému vývoji dětí, neverbální komunikaci věnuje několik významných 

osobností, se kterými měla doktorandka možnost být v kontaktu bezprostředně, nebo 

prostřednictvím jejich publikací (příkladně jmenuji prof. Janouška, dr. Sedlákovou, profesora 

Křivohlavého, doc. Nebeskou, dr. Smolíka, doc. Odehnala a další). Obecně se Filozofická 

fakulta v Praze těší ve světě velké vážnosti také mezi lingvisty a je renomovaná tzv. Pražská 

lingvistická škola, založená v roce 1926 a spojovaná se jmény Viléma Mathésia, Bohuslava 

Havránka a dalších. Lze však říci, že téma, které doktorandka rozpracovala je vysoce 

specifické a lze ho v ČR považovat za novátorské. Nesporně toto téma obohatí jak oblast 

řečového vývoje v rámci sociální, vývojové a obecné psychologie, tak i oblast lingvistickou.  

Ráda bych dále zmínila, že výzkumný projekt je originální, precizně metodologicky 

strukturovaný a také pečlivě realizovaný na velké počtu probandů. Za zmínku jistě stojí 

ohromná časová dotace, která s výše jmenovaným souvisí. 
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Celkově lze shrnout, že předloženou disertační práci doporučuji k obhajobě s kladným 

hodnocením a věřím, že kolegyně Fibigerová bude i nadále pokračovat ve vědecké práci ať 

už v ČR, ve Francii či jinde.  

Dovolte mi též na závěr vyjádřit důvěru v to, že kvalitní odborný základ, který vytvořila 

forma společného vedení doktoranda dvěma pracovišti, vytvoří v budoucnu kvalitní 

předpoklady pro nadnárodní hlediska uplatňovaná ve vědeckém zkoumání.  

 

 

 

 

Praha  15.11.2012                                                                                Lenka Šulová 

 


