Vyjádření školitelky k průběhu studia Mgr. Xenie Uholyevy a k disertační práci
„Vztahy v rodině z dětské perspektivy“
předkládané v roce 2017 na Katedře psychologie FFUK

I. Hodnocení celého doktorského studia
Doktorandka se věnovala své práci vytrvale po dobu celého studia a své studijní povinnosti
plnila dle studijního plánu. Důkladně promýšlela jednotlivé kroky své práce a pravidelně je
konzultovala jak se mnou jako školitelkou, tak s dalšími kolegy. Zpětné vazby z doktorských
seminářů a konferencí dokázala přijmout a kriticky zahrnout do rozvoje své práce. Ocenila bych
tento systematický přístup v kontextu jejího plného zaměstnání a slaďování s rodinným životem.
Během svého studia publikovala doktorandka 4 odborné články, z toho jeden v Československé
psychologii. O výsledcích své práce průběžně referovala na konferencích v ČR a na Slovensku (4
příspěvky) a dva referáty publikovala v konferenčních sbornících. Aktivně publikuje také v oblasti
popularizace vědy – píše pravidelně sloupek v časopisu Prevence a vyšly jí 3 popularizační
články. Její publikace vycházely z průběžné práce na výzkumu a reflektovaly jednotlivá témata
jak na vysoké odborné úrovni, tak na úrovni aplikace do praxe.
Vzhledem ke kombinované formě doktorského studia neměla doktorandka povinnost podílet se
na výuce katedry, ale oponovala bakalářské práce. Celkově hodnotím odborné aktivity
doktorandky během studia jako plně odpovídající nárokům.
II. Celkové zhodnocení disertační práce
Při volbě tématu vyšla doktorandka ze své dlouholeté praxe s dětskými klienty. Je příkladem
psycholožky v praxi, která je schopná velmi kvalitně reflektovat svou zkušenost a vědecky
zpracovat data získaná v rámci vyšetření dětí. Zpracování tématu odráží motivaci proniknout co
nejdále v poznání dětské reflexe vztahů v rodině a pomocí precizních pojmů formulovat závěry
z výzkumu.
Doktorandka jednotlivá témata zpracovaná v disertační práci důkladně promýšlela a na vysoké
úrovni diskutovala v rámci našich konzultací. Jak bylo zmíněno výše, zpracovala dílčí témata v
publikovaných článcích. Některé části své práce z finálního textu vyňala v důsledku vysokých
vlastních nároků na jeho konečnou podobu. Mám zde na mysli dílčí studii týkající se rozdílů mezi
dětmi, jejichž rodiče se rozvádějí a dětmi z úplných rodin. Tuto část vřele doporučuji publikovat
časopisecky.

Ocenila bych též jazykovou úroveň práce s ohledem na fakt, že čeština není rodným jazykem
doktorandky.
III. Připomínky k disertační práci
K disertační práci nemám připomínky. Považuji ji za zdařilou a důkladně zpracovanou.

IV. Dotazy k obhajobě
Používá doktorandka při práci s dětskými klienty také FAST administrovaný rodičům dítěte?
Setkává se s fenomény, které popsala ve své práci teoreticky, že například matky mají sklon
prezentovat vztahy v rodině jako lepší než je expertní pohled nebo pohled dalších členů rodiny?

V. Závěr
Práce splňuje požadavky standardně kladené na disertační práci. Práci doporučuji k obhajobě.
Předloženou disertační práci předběžně klasifikuji prospěla.
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