
 

Stanovisko školitele Mgr. Petry Rohlíkové k průběhu studia a k disertační práci 

s názvem „Optimální prospívání („flourish“) manažera nadnárodní organizace“ 

předkládané v roce 2017 na Katedře psychologie Filozofické fakulty UK v Praze 

 

 Mgr. Rohlíková absolvovala studium psychologie na Katedře psychologie FF UK 

v Praze v letech 1996 – 2003. Doktorské studium zahájila na téže katedře 1.10. 2009. 

V průběhu celého studia plnila stanovené povinnosti podle schváleného studijního plánu. Ten 

byl upraven pouze v souvislosti s přerušením studia z důvodů mateřství. Vedle studijních 

povinností spojených s doktorským studiem procházela doktorandka také několika 

atestovanými odbornými školeními pořádanými odbornými asociacemi. Součástí vědecké 

přípravy Mgr. Rohlíkové byly také aktivní účasti na konferencích a seminářích 

s vystoupeními, vztahujícími se vesměs k tématu disertační práce. Její publikační aktivity 

představují články v odborných časopisech, příspěvky v konferenčních sbornících a kapitola 

v knižní publikaci.  Doktorandka také participovala na vysokoškolské výuce v rámci 

předmětu Rozvoj profesní kariéry, přednášeného na Vysoké škole ekonomické v Praze. 

 

 Zvolené téma disertační práce lze zařadit do okruhu témat souvisejících s kvalitou 

pracovního života. Zaměřením na velmi specifický jev „flourish“ zahrnující optimální 

fungování jedince v organizaci, jeho rozvoj a osobní pohodu, rozpracovala  Mgr. Rohlíková 

námět doposud v českých podmínkách dosti opomíjený, což dává její práci charakter 

pionýrského počinu. Obsahovou strukturu práce považuji za zdařile sestavenou. V obecné a 

teoretické části práce vychází autorka vesměs ze zahraniční literatury  a představuje danou 

tematiku v souvislosti s  užívanou odbornou terminologií, ve vztahu s teoretickými 

koncepcemi a s širšími obsahovými kontexty vztahujícími se k fungování jedince 

v hospodářské organizaci. Zvolenou metodologii považuji za vhodnou, vycházející především 

z kvalitativního přístupu s využitím relevantních výzkumných metod. Zpracování  a 

interpretace zjištěných dat  je na kvalitní úrovni a diskuse k výsledkům i limitům šetření 

dokazuje jak její solidní znalost odborné stránky řešené problematiky, tak i praktického 

náhledu v souvislosti s provozem v organizaci. Při zpracování práce se příznivě projevila 

kombinace pohledů pracovně psychologického a klinického ( v kontextu psychologie zdraví), 

které si doktorandka osvojila v průběhu své dosavadní odborné praxe. 

 

 Předloženou doktorskou disertaci Mgr. Rohlíkové považuji za zdařilou  a způsobilou 

pro předložení k obhajobě a předběžně ji klasifikuji jako prospěla. 

 

 

 

V Praze dne 5.4.2017                                                     Doc. PhDr. Milan Rymeš, CSc. 


