
Posudek školitele na průběh postgraduálního doktorského studia Mgr. Kateřiny Pečtové

   Mgr. Kateřina Pečtová absolvovala po studiu na gymnáziu bakalářské studium oboru 

Studium humanitní vzdělanosti s certifikací pro psychologii zdraví na FHS UK v letech 2001 

- 2005 a magisterské studium oboru Veřejná a sociální politika na FSV UK v letech 2005 -

2009. V průběhu studia absolvovala postupně dva zahraniční studijní pobyty ve Finsku (v 

rámci programu Erasmus) a v Turecku (letní jazyková škola). V roce 2009 absolvovala 

týdenní stáž v terapeutické komunitě v Irsku a v letech 2005 – 2008 tři další stáže 

v terapeutických komunitách v ČR.

   V letech 2005 – 2011, 2010 – 2013  a 2012 – 2013 absolvovala postupně 

psychoterapeutický výcvik se zaměřením na základy psychoanalytické psychoterapie, 

psychoterapeutický výcvik ve skupinové a komunitní psychoterapii a ve výcviku individuální 

sebezkušenosti. Tyto postupně narůstající znalosti a schopnosti  prohlubovala též prací 

s klienty v psychoterapeutických službách, kde Mgr. Pečtová postupně působila od r. 2005 do 

roku 2014.

   Postgraduální doktorské studium na Katedře psychologie FF UK v Praze zahájila Mgr. 

Kateřina Pečtová v roce 2010.  Spolupráce s doktorandkou byla efektivní a úspěšná, všechny 

studijní povinnosti plnila v termínu a kontinuálně probíhající konzultace ukazovaly značné 

pokroky v přípravě teoretické části práce i v postupně se utvářející představě o návrhu 

výzkumného projektu. Téma disertační práce doktorandky "Reprezentace vztahové vazby u 

drogově závislých pacientů"vychází ze zkušeností z absolvovaných výcviků i praktických 

zkušeností, jež doktorandka postupně získala v průběhu své odborné praxe. Oceňuji výběr 

tématu, jež je odborně i společensky závažné a z hlediska jeho zpracování velmi náročné. 

Oceňuji též míru pracovního nasazení doktorandky, kterou příliš nezbrzdily na její cestě za 

dokončením práce ani mateřské povinnosti. Doktorandka se svého úkolu zhostila úspěšně a 

empirická část její práce přinesla originální a podnětné výsledky, jak vyplyne z průběhu 

obhajoby. Průběh postgraduálního doktorského studia Mgr. Kateřiny Pečtové proto hodnotím 

jako výborný a její disertaci doporučuji k obhajobě.

V Praze dne 8. 9. 2015                                                     prof. PhDr. Vladimír Kebza, CSc.



  


