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Hodnocení vědecké / umělecké kvalifikace uchazeče
Publikační činnost pana doktora Jelínka je vysoce nadstandardní, a to nejen v českém, ale i mezinárodním kontextu. Je autorem
či spoluautorem padesáti původních odborných studií v časopisech indexovaných ve WoS, tří monografií, z toho jedné zahraniční
v nakladatelství Peter Lang, řady dalších časopiseckých článků, sborníkových příspěvků a knižních kapitol, ale také Softwaru pro adaptivní
testování CATo. Jeho práce byly ve WoS citovány 116x. Po obsahové stránce se tyto práce zabývají tématy, jimž se dr. Jelínek dlouhodobě
věnuje, tj. metodologickým otázkám psychologického výzkumu, psychometrii a adaptivnímu testování, ale také dalšími oblastmi, k jejichž
řešení přispěl dr. Jelínek jako žádaný metodolog a člen širších řešitelských týmů. Dr. Jelínek výsledky své práce taktéž pravidelně zveřejňuje na
zahraničních a domácích konferencích a ke svým přednáškám je zván. Na organizaci některých konferencí se podílel jako člen organizačního
či vědeckého výboru (15th European Conference on Personality, 2010, Sociální procesy a osobnost, 2013, 2017). V letech 2009-2011 byl
hlavním řešitelem projektu podpořeného Grantovou agenturou ČR.
Závěr: Vědecká / umělecká kvalifikace uchazeče odpovídá požadavkům standardně kladeným na uchazeče v rámci habilitačních řízení
v oboru Psychologie.
Hodnocení pedagogické způsobilosti uchazeče
Stejně jako vědecké práci a výzkumu se pan doktor Jelínek věnuje i pedagogické činnosti již od doby absolvování studia. V Psychologickém
ústavu přednáší předměty Statistické metody I. a II. a Metodologie psychologie I., vede též seminář Analýza dat a semináře k předmětu
Statistické metody. Ačkoliv dosud nezískal titul docenta, vzhledem ke svým rozsáhlým zkušenostem s psychologickým výzkumem je členem
Oborové rady doktorského studijního programu Psychologie a vede doktorské semináře III. a IV., které jsou věnovány kvantitativní metodologii.
Je členem státních zkušebních komisí (bakalářské, magisterské, doktorské) pro obor psychologie. Je školitelem dvou bakalářských (z toho
jedna ukončená) a devatenácti (z toho 17 ukončených) magisterských diplomových prací a taktéž je vedoucím jedné doktorské disertační
práce. Jeho monografie Testování v psychologii a další časopisecké publikace a kapitoly v knihách (Kvantitativní metody) jsou využívány
jako studijní materiály.
Závěr: Pedagogická způsobilost uchazeče odpovídá požadavkům standardně kladeným na uchazeče v rámci habilitačních řízení v oboru
Psychologie.
Hodnocení habilitační práce uchazeče
Habilitační práce dr. Jelínka byla všemi oponenty kladně hodnocena a doporučena k dalšímu řízení. Ačkoliv znalost psychometrických analýz
patří v současnosti k standardní výbavě výzkumníků, tyto analýzy jsou často prováděny bez hlubšího poznání souvislostí mezi jednotlivými
psychometrickými postupy. Oponenti proto ocenili, že dr. Jelínek se orientuje v problematice s hlubokým vhledem založeným na dlouhodobé
zkušenosti s vlastním vědeckým výzkumem, je schopen identifikovat perspektivně přínosné nové přístupy a sám naznačuje možné nové směry
a témata. Ocenili také empirickou poctivost a otevřenost, s jakou uvádí i výsledky, které jsou nejednoznačné nebo v rozporu s očekáváním.
K práci nezazněly kritické připomínky, všechny náměty do diskuse jsou spíše otázkami směřujícími k dalšímu rozvedení odborných názorů
dr. Jelínka.
Závěr: Úroveň habilitační práce uchazeče odpovídá požadavkům standardně kladeným na habilitační práce v oboru Psychologie.
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Výsledek tajného hlasování komise
Hlasování se uskutečnilo: elektronicky
Počet členů komise

5

Počet odevzdaných hlasů

5

z toho

kladných

5

záporných

0

Návrh komise
Na základě výsledku tajného hlasování následujícího po zhodnocení vědecké / umělecké kvalifikace, pedagogické způsobilosti a úrovně
habilitační práce uchazeče předkládá komise Vědecké radě Filozofické fakulty Masarykovy univerzity návrh jmenovat uchazeče
docentem v oboru Psychologie.

V Brně dne 19.02.2021
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.
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