
Hodnocení školitele doktorského studia a dizertační práce Mgr. Hany Chýlové

Mgr. Hana Chýlová začala studovat doktorské studium ve studijním programu 
psychologie práce a organizace v akademickém roce  2011/12 formou kombinovaného studia. 
Průběžně a úspěšně plnila všechny povinnosti podle stanoveného  studijního plánu 
rozepsaného na pětileté období. 

Souběžně s plněním předepsaných studijních povinností  měla řadu publikačních 
výstupů, jako jsou příspěvky ve sbornících, články v recenzovaných časopisech, zpracování 
kapitoly do kolektivní knižní publikace a spoluautorství knižní  monografie.  Aktivně se 
účastnila následujících odborných konferencí: Psychologické dny, Konference Pozitivní 
psychologie v ČR, Psychologie práce a organizace v ČR 2012, Agrární perspektivy, 
Efficiency and Responsibility in Education; byla také spolupořadatelkou konference 
Psychologie práce a organizace v ČR 2012.

Vedle přípravy a realizace výzkumu souvisejícího s její dizertační prací 
spolupracovala na výzkumu řešeném na svém pracovišti - Provozně ekonomické fakultě 
České zemědělské univerzity v Praze v rámci GAČR se zaměřením na motivaci pracovní 
činnosti, hodnoty a postoje a dále na výzkumu v rámci TAČR, zaměřeném na vývoj metody 
SIPP (Suchdolský inventář pracovních postojů).

Významnou aktivitou doktorandky byla také její odborně organizační práce v rámci 
stavovské organizace, a to vedení Sekce psychologie práce a organizace Českomoravské 
psychologické společnosti.

Jedna z oblastí odborného zaměření Mgr. Chýlové vedla také ke zpracování tématu  
uplatněného v její disertační práci s názvem  „Akulturace: Proces adaptace a jeho vliv na 
výkonnost a well-being studentů VŠ“ Práce se skládá ze dvou částí, části teoretické a části 
empirické. V teoretické části jsou představeny základní poznatky týkající se předmětné oblasti
a jsou uvedeny nejvýznamnější výzkumné projekty interkulturní psychologie. Obsahem 
empirické části práce je analýza procesu adaptace vysokoškolských studentů na nové kulturní 
prostředí se zřetelem na klíčové faktory, které ovlivňují průběh a výsledky tohoto procesu.
Výstupy z empirické části práce budou využity, mimo jiné, také ke zkvalitnění služeb 
nabízených v rámci psychologického poradenství vysokoškolským studentům.

Úroveň dizertační práce svědčí o dobré odborné erudici autorky jak v práci 
s literaturou při zpracování obecně poznatkových východisek, tak při realizaci výzkumného 
projektu.  Je možno konstatovat, že doktorská disertace Mgr. Chýlové je.přínosem v dané 
tematické oblasti jak z hlediska psychologické teorie, tak praxe s potenciálem využití 
poznatků v poradenské činnosti pro zahraniční vysokoškolské studenty.

Závěrem lze konstatovat, že zpracovaná a předložená doktorská dizertace splňuje 
požadavky kladené na dizertační  práci a doporučují ji k obhajobě s přesvědčením úspěšného 
průběhu obhajoby.

V Praze dne 1.9.2016                                                            Doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc.


