
Hodnocení doktoranda školitelem 

 

PhDr. Markéta Holubová vystudovala obor psychologie v bakalářském studiu na 

University of New York in Prague / Empire State College a v navazujícím magisterském 

studiu na FF UP v Olomouci. V roce 2008 obhájila bakalářskou práci „Internship: Prague 

Psychiatric Center“, v roce 2011 pak diplomovou práci “Integrovaný trénink paměti u 

seniorů“ a rigorózní práci „Vliv integrovaného tréninku paměti na výkon a sebeposouzení 

seniorů“. Státní doktorskou zkoušku v oboru klinická psychologie složila na FF UK v Praze 

v květnu 2014. V letech 2009-2011 pracovala jako výzkumný a vývojový pracovník 

v Psychiatrickém centru Praha (PCP) - nyní Národní ústav duševního zdraví, s nímž externě 

spolupracuje dodnes. Od roku 2012 pracuje jako psycholog v Ústřední vojenské nemocnici 

v Praze (ÚVN), kde se věnuje především expertízní činnosti - posuzování psychické 

způsobilosti profesionálních vojáků pro specializované profese a uchazečů o vstup do Armády 

České republiky, dále rovněž posuzování duševního stavu a poskytování péče vojákům po 

návratu ze zahraničních operací. V rámci klinické praxe úzce spolupracuje s psychiatrickým 

oddělením ÚVN a neurochirurgickou a neuroonkologickou klinikou 1.LF UK a ÚVN.  

PhDr. Markéta Holubová absolvovala 5 letý sebezkušenostní výcvik v integrativní 

psychoterapii, je členkou Českomoravské psychologické společnosti, Neuropsychiatrického 

fóra, České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging, Empire State College 

Psychological Society a Asociace vojenských psychologů ČR. Podílela se na několika 

grantových projektech orientovaných na neuropsychologickou diagnostiku a rehabilitaci. 

V posledních letech se věnuje především problematice stresu a traumatu. V PCP byla členkou 

multicentrického řešitelského týmu mezinárodního výzkumného projektu BeSeCu 

zaměřeného na lidské chování a prožívání v krizových situacích, na současném pracovišti se 

v rámci programu sledování symptomů posttraumatických poruch podílí na diagnostice a péči 

o vojáky z povolání.  

Během svého doktorského studia předložila PhDr. Markéta Holubová publikační 

činnost v zahraničních recenzovaných periodicích, např. byla spoluautorkou článků: 1) 

“Advancing disaster relief: Development of a self-report questionnaire for firefighters” v 

International Perspectives in Psychology: Research, Practice, Consultation; 2) “BeSeCu-S – 

A self-report instrument for emergency survivors“ v Journal of Risk Research; a 3) 

„Relationships between firefighters’ postevent distress and growth at different times after 

distressing incidents” v Traumatology: An International Journal. Dílčí výsledky předmětného 



výzkumu v rámci doktorského studia pak publikovala formou posterových sdělení a 

prezentací na odborných tuzemských konferencích, na sjezdech vojenských psychiatrů a 

psychologů, či na setkáních pracovních skupin, např. psychologů Hasičského záchranného 

sboru ČR či členů týmu posttraumatické intervenční péče při Řízení letového provozu ČR. 

Problematice stresu, traumatu a posttraumatického růstu se věnovala i formou teoretických 

odborných seminářů v ÚVN. 

Doktorandka v průběhu svého postgraduálního studia byla pravidelně v kontaktu se 

svou školitelkou a konzultovala etapy svého výzkumného projektu. Všechny plánované 

atestace složila ve stanovených termínech. Svou vědeckovýzkumnou činnost publikovala a 

prezentovala na odborných seminářích a konferencích. 

Téma předložené disertační práce „Posttraumatický stres a posttraumatický růst u 

příslušníků hasičských záchranných sborů“ vnímám jako aktuální. Dle mého názoru autorka 

prokázala tvůrčí schopnosti v předložené oblasti výzkumu a práce splňuje požadavky kladené 

na takovou práci v daném oboru. 

 

V Praze dne 2. 9. 2015        

PhDr. Markéta Niederlová, Ph.D 

        školitelka 

    


