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Diplomantka si pro svou práci vybrala zajímavé, aktuální a zároveň mimořádně obtížné téma 
využívání dynamického přístupu v praxi školních psychologů. Práci člení do dvou částí – teoretické 
a praktické a klade si za cíl zjistit, jaké místo zaujímá dynamická diagnostika v praxi školního 
psychologa. 

V teoretické části vymezuje pojem dynamická diagnostika a vysvětluje, jak s ním pracuje 
v předkládaném textu. Charakterizuje cíle dynamického přístupu, popisuje strukturu vyšetření včetně 
strategií zprostředkování. Představuje čtenáři klíčová teoretická východiska dynamického přístupu – 
koncept Zóny nejbližšího vývoje L. Vygotského a Teorii strukturální kognitivní modifikovatelnosti 
a Zkušenost zprostředkovaného učení R. Feuersteina. Pomyslnou druhou kapitolu teoretické části 
tvoří text o školní psychologii – její vymezení a náplň práce školního psychologa. Diplomantka klade 
důraz na problematiku výukových obtíží, které se věnuje i v praktické části. 

Diplomantka pracuje s širokou škálou českých i zahraničních zdrojů a prokazuje schopnost 
zorientovat se v komplikovaném tématu, vybrat podstatné informace a strukturovat je tak, aby byly 
čtenáři srozumitelné. Vhodně volí také rozsah teoretické části a to díky tomu, že zpracovává témata 
podstatná pro následující praktickou část. Snad jen jedinou nadbytečnou částí je přehled „Příklady 
doporučení pro rodiče“ Brauna, Markové a Nováčkové (s. 25). 

Pro empirickou část volí diplomantka kvalitativní přístup. Data sbírá prostřednictvím 
polostrukturovaných rozhovorů, chce takto zmapovat místo dynamické diagnostiky v praxi školního 
psychologa. Snaží se odpovědět na otázky jaké principy a konkrétní metody dynamického přístupu lze 
pozorovat v práci školních psychologů a jak je tato aplikace ovlivňována specializovaným vzděláváním 
těchto odborníků. Při analýze dat (zpracovaných formou otevřeného kódování) má diplomantka stále 
na mysli studovaná teoretická východiska, zejména klíčové principy dynamického přístupu. S těmi 
také následně výpovědi informantů porovnává. V závěrech popisuje, že v praxi školních psychologů 
lze sledovat využívání některých prvků a principů dynamického přístupu. Nejsou-li však školní 
specialisté v metodě vzděláni, pak nejde o aplikaci cílenou a systematickou. 

Ve školním a školském poradenství je kladen na užívání dynamického přístupu stále větší důraz. 
Vzhledem k tomu, že je školním specialistům dle výsledků práce dynamické přístup obecně blízký, lze 
předpokládat, že pokud by prošli vzděláním v této oblasti, aplikovali by ve své praxi přístup cíleněji. 
Případnou překážkou může být jiné zjištění diplomantky – a totiž to, že školní psychologové 
nepovažují otázku výukových obtíží za předmět své práce. V tomto směru žáky (a také diplomantku) 
odkazují spíše na spolupráci se speciálním pedagogem. Je otázkou, kde je zdroj tohoto postoje, 
protože ve Vyhlášce č. 72/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů je ve standardních činnostech 
školního psychologa formulováno, že provádí diagnostiku při vzdělávacích a výchovných obtížích 
žáka, pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (kterými mohou být mj. výukové obtíže) 
a poskytuje konzultace a poradenství v oblasti technik a hygieny učení. 

Jako úskalí práce může být vnímána zvolená metoda sběru dat. Diplomantka z organizačních důvodů 
upustila od původního záměru realizovat pozorování školních psychologů při jejich práci s klienty. 



Tehdy by měla vynikající příležitost sledovat, zda a jak školní specialisté zprostředkovávají svým 
klientům při řešení jednotlivých úkolů, jak jim pomáhají při porozumění kognitivní roviny úkolu a jak 
jim pomáhají budovat metakognitivní schopnosti. Toto pro ni bylo formou rozhovorů jen obtížně 
dosažitelné. Sama popisuje, že pro informanty bylo obtížné se nad kladenými otázkami zamýšlet 
a reflektovat vlastní práci.  

Jedná se o velmi kvalitně zpracovanou bakalářskou práci, ve které diplomantka prokázala schopnost 
studovat odbornou literaturu, vybrat informace podstatné vzhledem k výzkumu a předložit je 
vhodnou formou čtenáři. Prokázala rovněž dovednosti výzkumné – sběr a následnou analýzu dat, 
která vhodným způsobem porovnala s jinými zdroji. 

Práci doporučuji k obhajobě. 

 

V Praze dne 27. 5. 2019 

PhDr. Barbora Lucká, Ph.D. 


