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I. Hodnocení celého doktorského studia 

S doktorandkou Leou Takacs je velmi konstruktivní spolupráce. Své studijní povinnosti plnila 

vždy včas a s pečlivou přípravou. Především její publikační aktivitu lze považovat v porovnání 

s dalšími doktorandy za velmi kvalitní. Přístup Ley Takacs byl v průběhu studia proaktivní a řadí 

se tak k doktorandům, se kterými může školitele spolupráce těšit.   

Doktorandce se také podařilo dvakrát získat grant GAUK a jednou institucionální podporu FF pro 

realizaci svých výzkumů. V průběhu studia publikovala 2 články v impaktovaných časopisech, 

další 2 články v recenzovaných časopisech a byla hlavní editorkou monografie Takács, L., 

Sobotková, D., Šulová, L. (Eds.) (2015) Psychologie v perinatální péči. Praktické otázky a náročné 

situace. Praha: Grada. 250 s. Výzkum byl prezentován na četných konferencích a seminářích pro 

porodníky a porodní asistentky formou zvaných přednášek, což svědčí o zájmu o výzkum 

psychosociálních aspektů porodní a poporodní péče mezi zdravotníky a také o dobrých vztazích 

doktorandky k těmto odborníkům.  

Doktorandka je aktivní v mezinárodní výzkumné síti COST Action IS1405 “Building Intrapartum 

Research Through Health - an interdisciplinary whole system approach to understanding and 

contextualising physiological labour and birth (BIRTH)”, kde je zapojená se do pracovní skupiny 

WG 5. Zapojení do této sítě od roku 2015 umožní doktorandce pokračovat ve výzkumu na 

mezinárodní úrovni spolupráce.  

V průběhu svého studia doktorandka realizovala výuku výběrového předmětu Filosofické 

perspektivy psychologie a má poloviční podíl na výuce povinného předmětu Dějiny psychologie 

(roční kurz). 

II. Celkové zhodnocení disertační práce 

Ve své disertační práci doktorandka důkladně rozpracovává pojmy, kterými se zabývala již ve své 

diplomové práci. V disertační práci především pečlivě rozlišuje pojmy spokojenosti s porodem a  

spokojenosti s péčí. Důkladně se zabývá také pojmem spokojenosti jako takovým. Prací se 

prolíná precizní práce s pojmy a snaha o proniknutí do jejich podstaty.   

Strukturou práce respektuje zvyklosti publikování výzkumu a má proto i standardní strukturu 

vědecké zprávy. Téma je zpracované na vysoké úrovni, kde se odráží dlouhodobý zájem 

doktorandky o téma a její orientace v současném výzkumu. Bylo obtížné vybrat z rozsáhlých 

dostupných výsledků ty, které nejlépe podávají odpověď na položenou otázku. Také proto je 

výsledková část rozsáhlá. Výzkum jako takový poskytuje materiál pro další návazné časopisecké 



studie.  Vzhledem k četným konzultacím a debatám nad disertační prací již nemám k práci 

připomínky, které by bylo potřebné uvést v tomto vyjádření.  

Závěr 

Předložená disertační práce splňuje požadavky kladené na disertační práci, a proto ji doporučuji 

k obhajobě a předběžně ji klasifikuji jako prospěla. 
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