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Autorka předkládá aktuální, zajímavou a čtivou diplomovou práci. Téma sebepojetí 

školní úspěšnosti u žáků s PAS je neotřelé a pro oblast školství velmi důležité. 

Práce je členěna tradičně na část teoretickou a empirickou. V teoretické části se autorka 

věnuje pouze dvěma kruciálním oblastem – definování PAS a sebepojetí. Teoretická část 

rozdělená pouze do dvou kapitol není úplně běžná koncepce diplomové práce, ale na obsahu 

tomuto přístupu není co vytknout. Možná by nebylo od věci do první kapitoly vnést i jiné 

informace o PAS než ty, které se týkají klasifikace. Oceňuji ale zejména to, že autorka 

pracuje s nejnovějším pohledem na PAS dle ICD-11. V teoretické části jde autorka „na dřeň“ 

svého odborného zájmu a nenechá se odlákat od jasné cesty žádnou jinou vábničkou. 

 

Ve výzkumné části autorka představuje cíl výzkumu, který staví na ověření sedmi 

hypotéz. Vždy se jedná o srovnání určité proměnné mezi žáky s PAS a normativním 

vzorkem. Autorka dále uvádí, že výzkum má rozměr nejen kvantitativní, ale také 

kvalitativní. Popisuje celý design výzkumu, dotazník SPAS, kvalitativní rozhovor, 

nezapomíná na etiku výzkumu a dále přehledně představuje výsledky. Ačkoliv by bylo 

možné vytknout počet vyhodnocených dotazníků (pouze 12), je nutné na obranu autorky 

uvést, že se nejedná o snadno dostupnou cílovou skupinu. Z tohoto úhlu pohledu považuji 

daný vzorek za adekvátní. Autorka s výsledky nakládá adekvátně a dobře je v rámci diskuse 

porovnává s již publikovanými zjištěními. Stejně tak i trefně popisuje meze vlastního 

výzkumu. 

Celkově diplomovou práci hodnotím jako zdařilou, přehlednou a srozumitelnou. Autorka 

využívá dostatek zahraniční i tuzemské literatury a adekvátní s ní zachází. 

V rámci obhajoby bych autorku požádal, aby se vyjádřila k možnostem podpory žáků 

s PAS a jejich školnímu sebepojetí. 

 

Diplomová práce Bc. Terezy Kolečkové splňuje nároky kladené na diplomové práce. 

Doporučuji ji k obhajobě s hodnocením výborně. 
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