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Autorka bakalářské práce se věnuje problematice specifických poruch učení u dospělé 

populace. I když se počet prací s daným tématem v poslední době zvyšuje – některé byly 

zpracovány na katedře psychologie PedF UK, jiné na dalších katedrách psychologie v ČR, stále 

nejsou osvětleny všechny důležité aspekty dopadů specifických poruch učení na dospělé. Práce 

je originální v tom, že se soustřeďuje nikoli na obvyklá témata, jak jsou copingové strategie, 

vliv poruch učení na profesní kariéru či na vysokoškolské studium, ale že cílí na vnitřní 

osobnostní charakteristiky studentů vysokých škol, kteří trpí dyslexií. Autorka se zajímá se o 

to, zda přítomnost specifického problému ovlivňuje osobnostní zpracování – s uvědomováním 

si toho, že nezkoumá celou skupinu dospělé populace, nýbrž tu část, která pravděpodobně 

překonala svůj handicap alespoň z hlediska akademických dovedností, neboť jejich určitou 

míru vysoká škola vyžaduje. Autorka zkoumá, jaký vztah je mezi obecným sebehodnocením 

k sebehodnocením čtení studentů VŠ s dyslexií, v kontrastu se skupinou intaktních 

vysokoškoláků, přitom jde do poznání slabých i silných stránek obou skupin. Téma je důležité 

i z hlediska toho, že na vysokých školách stále více studují studenti se speciálními potřebami a 

studenti s SPU tvoří největší skupinu mezi nimi, zvolené téma by mohlo být i v budoucnu dále 

rozvíjeno pro praktické užité ve vysokoškolském poradenství.  

Jako vedoucí práce hodnotím příkladné nasazení studentky z hlediska samostatnosti při 

zpracování, její spolupráce s vedoucí byla iniciativní, byla schopna se sama zorientovat 

v problematice, vyhledat vhodné způsoby uchopení tématu. Jádrem šetření jsou dva osobnostní 

dotazníky (sebepojetí, sebehodnocení čtení), které použila – přeložila je sama z angličtiny a 

upravila je skutečně jen pod drobnou revizí školitelky. Úpravy byly činěny zejména ve vztahu 

k věku respondentů, ale i vzhledem k akademickému prostředí, ve které se zkoumaná populace 

nachází. Autorka přistupovala iniciativně k získání vzorku respondentů, ale i ke zpracování dat. 

Její přístup ke zpracování bakalářské práce hodnotím jako vysoce zodpovědný.  

Práce také obsahuje všechny části, které jsou vyžadovány, nelze nic vytknout – práce obsahuje 

prohlášení, úvod, teoretickou část, empirickou část – ta má jasně stanoveny cíle i hypotézy, 

popsány jsou použité metody i realizovaný postup při získání údajů od respondentů. Nechybí 

ani prezentace výsledků, diskuse, závěr a přílohy. Po jazykové stránce nemám výhrady, práce 

se velmi dobře čte, nemůžu ani vytknout formální nedostatky. 

Teoretickou částí tvoří autorka předpolí pro praktickou část – nezpracovává obsažný kompilát, 

vybírá z literatury podstatné informace, které mají vliv na zkoumané téma. Opírá se o dvě 

kapitoly, ve kterých sleduje sebepojetí/sebehodnocení a dyslexie. Vyhledala relevantní zdroje, 

nechybí zahraniční autoři, což je potřeba ocenit. Za stěžejní považuji zdroje, týkající se 

sebehodnocení vysokoškoláků s SPU, tyto výzkumy jsou v zahraniční literatuře dohledatelné. 

Snaží se systematicky pokrýt všechny zkoumané oblasti ve vztahu k vysokoškolákům s SPU, 

přitom nezapomíná na pozitivní aspekty, což ne vždy bývá zvykem.  



Praktická část je postavena na kvantitativní metodologii. V úvodu erudovaně analyzuje situaci 

vysokoškoláků s SPU v ČR, přičemž zasahuje téma sebepojetí do širšího kontextu možné 

poradenské a studijní podpory. Autorka si stanovuje cíl popsat vztah mezi obecným 

sebehodnocením a sebehodnocením čtení (tj. typického projevu u jedince s dyslexií) a porovnat 

tento vztah u studentů s SPU s intaktní populací, dále jí jde o popis konkrétních obtíží a 

postižení faktorů, které sebepojetí ovlivňují, chce popsat slabé i silné stránky zkoumané 

skupiny. Ve shodě s kvantitativní metodologií stanovuje hypotézy (možná mohly být více 

okomentovány očekávané jevy) a popisuje průběh výzkumu i použité metody – její adaptované 

dotazníky by mohly být dále prověřovány, čímž by mohlo dojít k rozšíření vhodným metod pro 

dospělou populaci (nemáme jich mnoho).  

Pro zpracování dat autorka využila konzultací se statističkou dr. Škaloudovou, předkládá data 

přehledně, interpretace zasazuje do rámce stanovených hypotéz. Byly potvrzeny rozdíly mezi 

intaktní populací a studenty s dyslexií (v tom nejširším vymezení) z hlediska sebehodnocení 

čtení ve škále Porovnání na základě observace, Sociální zpětná vazba, Fyziologické stavy, 

v dalších škálách nikoli (Pokrok, Pozorování na základě observace). V globálním 

sebehodnocení nebyly zjištěny žádné velké rozdíly, což je zajímavé, možná trochu i nečekané 

– autorka hledá důvody tohoto nálezu, které mohou vycházet i z toho, že se jedná o jedince, 

kteří jsou na vysoké škole, a tedy mohou těžit právě z tohoto faktu (byli přijati, studují, mohou 

z toho pociťovat uspokojení). Zajímavě působí nález o vztahu mezi škálami Kompetentnost a 

Sebepřijetím, naopak nebyl shledán vztah mezi percepcí čtenářských dovedností a globálním 

sebehodnocením. Autorka v diskusi vhodně zhodnocuje nálezy, včetně těch, které se týkají 

pozitivních stránek a vnímání slabých stránek, kdy také komunikuje své nálezy s literaturou.  

Pro obhajobu prosím, aby se autorka vyjádřila a) k tomu, jak mohlo výsledek ovlivnit to, že se 

ne vždy jednalo o studenty s dyslexií, nýbrž o širší skupinu studentů se specifickými problémy 

(což souviselo s tím, že nebyly dostupné vstupní údaje o tom, jakou specifickou poruchou učení 

respondent trpí – nebylo možné vzhledem k počtu respondentů v získanému vzorku 

respondenty s jinými typy specifických obtíží vyloučit). Nejde zde o kritiku postupu, ale spíše 

o náhled možného zkreslení.  B) Jak by bylo možné využít zjištěných údajů pro vysokoškolskou 

praxi? V čem by potřebovali dle nálezů šetření studenti s SPU podpořit? C) Které nálezy lze 

využít pro argumentaci, že studenti s SPU na vysokou školu patří?  

Práce splňuje kritéria kladená na bakalářské práce na katedře psychologie, považuji ji za 

zdařilou, doporučuji ji proto k obhajobě. Z hlediska shody s jinými dokumenty je práce 

v pořádku – sice byly vyhledány dva dokumenty systémem Theses, které shodu vykazují, jedná 

se ale o shodu v citacích, což problém není.  

 

V Praze dne 11. 9. 2018    doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D.  


