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V Praze dne 7. ledna 2019 

 

 

Milí studenti, 

 

dovolte mi, abych Vám za katedru psychologie FF UK popřál, aby byl Váš rok 2019 

plný šťastných okamžiků, ať Vás těší Vaše vztahy a ať se Vám daří nacházet hojnou inspiraci. 

Také Vám přeji, abyste motivovaně postupovali ve Vašem studiu a přibližovali se tak k 

profesi, která Vás bude bavit a naplňovat. 

 

Jak jsem Vám slíbil v dopise na začátku akademického roku, chtěl bych Vás (při 

příležitosti nového kalendářního roku) informovat o některých změnách na naší katedře 

(namísto slíbeného newsletteru volím i tentokrát emailový formát). Některých změn jste si 

možná všimli. Například zpětné vazby, kterou jste mohli zasáhnout do podoby přednášek a 

seminářů již během semestru, anebo redukce povinné docházky tam, kde to nebylo 

opodstatněné charakterem výuky. A někteří z Vás si všimli i jistých změn ve výuce, včetně 

nových tváří. 

 

Během podzimu rovněž proběhlo výběrové řízení, díky němuž bude katedra před 

začátkem letního semestru posílena o nové členy, které bych Vám rád touto cestou stručně 

představil. Z Glasgow nás bude pravidelně navštěvovat profesor Stuart Brody, PhD., DSc., 

který se zabývá sexuální a forenzní psychologií. Jeho hlavní přínos bude tkvět ve vědecké a 

publikační aktivitě, kterou bude nadále spojovat s katedrou psychologie. Doufám, že nás 

bude svou vědeckou a publikační zkušeností v rámci přednášek i supervize inspirovat. 

Novým členem katedry bude rovněž docentka Lenka Krámská, PhD., vedoucí oddělení 

klinické psychologie v Nemocnici Na Homolce. Myslím, že ve své práci příkladně spojuje 

vědeckou činnost s praktickou klinickou zkušeností.  Členem katedry se stal rovněž Vám již 

známý kolega Jiří Lukavský, PhD., který na katedře delší dobu přednášel obecnou 

psychologii jako externí spolupracovník, nyní však bude i naším spolupracovníkem 

kmenovým. Jistě přispěje i k propojování katedry psychologie s Psychologickým ústavem 

AV. Staronovým členem katedry bude i Mabel Rodriguez, PhD., která již dříve na katedře 

působila, ale později se více soustředila na rozvíjení psychologické praxe. Po celou dobu 

zůstala zaangažovaná i v psychologických výzkumech, a to především v rámci Národního 

ústavu duševního zdraví. Spojení praxe s teorií dobře reprezentuje i kolegyně Jaroslava 

Raudenská, PhD., která dříve pracovala v Centru pro léčbu bolesti při Fakultní nemocnici 

Bulovka a později jako primářka oddělení klinické psychologie ve Fakultní nemocnici Motol. 

I ona kombinuje účinné propojení praktické zkušenosti a výzkumného zázemí (mimo jiné již 

druhým rokem po sobě obdržela – jako spoluautorka - prestižní cenu České lékařské 

společnosti za nejlepší knižní publikaci, tentokrát za knihu Pain – management, issues and 



 

 

 

 

 

 

Katedra psychologie  

controversies). To jsou tedy noví kolegové. Při této příležitosti se zmíním i o odchodu 

našich dlouholetých kolegů, docenta Milana Rymeše a Inky Dvořákové, kteří pro katedru 

hodně udělali, a já bych jim proto rád touto cestou poděkoval (místo Inky Dvořákové bude 

mít nyní na starosti doktorandské studium a další související agendy Mgr. Eva Sadílková, 

která také nastoupí na začátku února). 

 

Kromě nových kmenových zaměstnanců se budete setkávat i s dalšími 

přednášejícími. Byl jsem potěšen tím, že nám kolega Miklos Danka nabídl kurs 

statistického programování pro psychology, který v obdobné podobě učil na Cambridge 

University. Přednášky budou pochopitelně v angličtině, stejně tak jako přednášky o 

kritickém myšlení, o které jsem požádal v letním semestru Martina Vraného, PhD. 

Současně se chystá i řada přednášek jednorázových, z nichž bych chtěl především upozornit 

na jednodenní workshop o všímavosti, který se bude konat 6. února (čas a místo budou 

upřesněny). Workshop povede profesorka Ruth Baer (původně University of Kentucky), 

která momentálně působí v Oxford University. Jejím hlavním tématem je výzkum v oblasti 

mindfulness (Ruth je rovněž autorkou úspěšné knihy Practicing happiness). Spolu s ní 

navštíví naši katedru i Sharon Hadley, ředitelka Oxford Mindfulness Centre, pracoviště 

založeného katedrou psychiatrie a katedrou psychologie v Oxfordu. Budeme debatovat o 

dlouhodobější spolupráci mezi našimi institucemi v oblasti výzkumu, výuky a šíření 

mindfulness. 

 

O partnerství usilujeme i u dalších institucí. Bohužel se někdy podpisy smluv z 

různých právních důvodů zdržují, ale doufám, že se je v první polovině tohoto roku podaří 

dovést ke zdárnému podpisu a realizaci. Jde především o smlouvy s pracovišti, kde by se pro 

Vás měly usnadnit (a standardizovat) stáže (za všechny uvádím alespoň probíhající jednání 

s Psychiatrickou léčebnou v Bohnicích). 

 

Jednou z agend, kterým jsme se na katedře během podzimu věnovali, jsou 

(re)akreditace. Snažili jsme se dohnat zpoždění, které celý proces nabral v první polovině 

roku 2018. Na třech současně probíhajících (re)akreditacích (akreditace bakalářského 

studia, akreditace navazujícího magisterského studia a akreditace doktorského studia) 

intenzivně pracují docentka Gillernová, doktorka Šírová a doktorka Niederlová. Jen v 

posledním týdnu před Vánoci jsme se účastnili dvou jednání studijní komise FF UK. Ve všech 

případech již prošly akreditace studijní komisí a jsou nyní po zapracování všech připomínek 

znovu předložené rektorátu (ten se k nim již dříve vyjadřoval). Doufáme tedy, že budou 

akreditace v brzké době schválené, aby bylo možné vypsat přijímací zkoušky do jednotlivých 

stupňů v obvyklých termínech. O průběhu akreditačního řízení Vás budeme nadále 

informovat. Pokud budete chtít nějaké informace týkající se akreditací či katedry 

obecně, obraťte se prosím na adresu kps-podnety@ff.cuni.cz. Je to lepší než lovit 

neověřené a mnohdy zavádějící informace na facebooku i v jiných informačních sítích. 

kps-podnety@ff.cuni.cz
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Protože bychom rádi zlepšili komunikaci mezi studenty a učiteli, volíme nejen tuto 

formu informování, ale zároveň i formu občasného setkávání, jako tomu bylo i na podzim. 

Tímto Vás zveme na nejbližší setkání, které se bude konat 24. ledna (13:00-15:00), a 

to v místnosti 332. Cokoli budete mít v souvislosti s výukou na katedře psychologie na 

srdci, můžeme probrat tam. Přesto se domníváme, že výše uvedené formáty kontaktu 

nestačí. Při takovém množství studentů, jako má naše katedra, je třeba hledat efektivnější a 

častější formy oboustranné komunikace a spolupráce. Jednou z možností, jak získat 

reprezentativní názor studentů, by mohla být volba ročníkových zástupců, kteří by nám 

pomohli vytvořit jakýsi studentský poradní orgán, s nímž bychom se setkávali častěji než 

jednou za semestr. Představu, jak takový poradní orgán vytvořit, bychom s Vámi rádi 

konzultovali právě 24. ledna. 

 

Již zmiňovaná návštěva zástupců Oxford Mindfulnesss Centre je umožněna i 

prostředky z Nadačního fondu na podporu katedry psychologie, který jsme založili s 

profesorem Weissem a profesorem Blatným. Pro začátek jsem na konto nadačního fondu 

odeslal ekvivalent svého ročního platu na fakultě, doufám, že se nám podaří najít i další 

zdroje a sponzory. Tento nadační fond je určen především k podpoře aktivit, které nejsou 

podporovány jinými cestami a ani na ně není možné sehnat stipendia. Pokud tedy někdo ze 

studentů či učitelů udělal v minulém roce něco výjimečného pro katedru (neplacený 

podíl na výuce, skvělá reprezentace katedry, hodnotná publikace) může si do konce ledna 

zažádat o podporu (žádosti můžete adresovat mně, elektronicky či písemně). 

 

Protože je pro nás důležitý reprezentativní názor studentů, rádi bychom Vás také 

požádali o hojnou účast v právě zahájeném studentském hodnocení. Zpětná vazba 

studentů je jeden z mála okamžiků (kromě zkoušek a četby seminárních prací), kdy se 

dozvídáme něco o dopadu naší práce. 

 

Od roku 2019 máme mnohá očekávání. Doufáme, že se nám během začátku roku 

podaří všechny reakreditace dokončit, dále předpokládáme, že budou v rámci doplnění 

personálního stavu katedry vypsána během roku ještě dvě kola výběrových řízení a že bude 

nejen formálně, ale i fakticky zahájena či prohloubena spolupráce s řadou institucí. Věříme, 

že se podaří výuku obohacovat novými prvky a inspirujícími přednáškami a že začne mít 

publikační činnost katedry vzestupnou tendenci ruku v ruce s rozšiřováním nabídky 

praktického procvičování psychologických postupů. Kromě toho budeme rádi, když budeme 

mít během tohoto roku nový web, nové formáty informování i setkávání a když se v tomto 

roce podaří vtáhnout do výuky další entuziastické odborníky i studenty, kteří mají co 

nabídnout svým méně zkušeným kolegům. 
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Především bychom si přáli, aby byl rok 2019 rokem významného zvýšení kvality 

výuky a aby zároveň přispěl k tomu, že budou na katedře mezi učiteli i studenty panovat 

dobré a podněcující vztahy, jak by to mělo být našemu oboru vlastní. Přáli bychom si, abyste 

na katedru psychologie rádi chodili. Těšíme se na viděnou. 

 

Za katedru psychologie 

 

Se srdečným pozdravem 

Radvan Bahbouh   

 

       


