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Dynamická diagnostika patří  mezi přístupy práce s klientem, ve němž  sledujeme míru a 

kvalitu  změny,  která  se  projeví  u  klienta  po  aplikaci  individuálně  zvolené  intervence. 

Základním  předpokladem  pro  práci  v  tomto  principu  je  aktivita  na  straně  klienta  i 

odborníka, zaměření na proces řešení úkolu a možnost delší spolupráce. Velkou výhodou v 

profesi  školního  psychologa  je  právě  možnost  nahlížet  klienta  v  širších  souvislostech, 

systematicky a dlouhodobě s ním pracovat. Z tohoto důvodu se mi v prostředí školy jeví 

jako místo, kde je výhodné používat metody a principy dynamické diagnostiky. Toto téma 

považuji za aktuální a velmi zajímavé. Zároveň musím vyjádřit uznání diplomantce, že se 

toto náročné téma rozhodla zpracovat ve formátu bakalářské práce.

Teoretická  část  se  sestává  ze  dvou  kapitol.  V první  z  nich  autorka  představuje  čtenáři 

koncept  dynamické  diagnostiky  –  východiska,  cíle,  strategie  a  principy  přemýšlení  o 

klientovi. Pozitivně hodnotím, že autorka prokázala schopnost pracovat také s cizojazyčnou 

literaturou, bez čehož by se v tomto tématu asi těžko obešla. 

Jak  už  název  práce  napovídá,  tak  „druhá”  kapitola  teoretické  části  patří  tématu  školní 

psychologie  a  specifickým  nárokům  na  práci  školního  psychologa.  Za  klíčovou  bych 

považovala  kapitolu  2.2.3,  věnující  se  práci  školního psychologa s  žákem s  výukovými 



obtížemi. Právě v této kapitole se výrazně propojuje teoretická a empirická část posuzované 

práce. 

Po obsahové stránce jsou citace v pořádku, ale autorka se systematicky dopouští formálního 

opomenutí, kdy citaci v textu klade až za tečku (např. str. 26): 

…Druhý krok – „specifika žákovy osobnosti” se soustředí na předpoklady žáka pro učení v 

souvislosti  „kognitivních  předpokladů  a  kvality  vnímání,  myšlení,  paměti,  způsobu 

zpracování verbálních i neverbálních informací.” (Štech & Zapletalová, 2013, s. 183) Je 

také užitečné brát v úvahu temperament dítěte, jeho schopnost sebekontroly, jeho sebepojetí 

a…

Autorka  v  textu  používá  pro  zvýraznění  podstatných  informací  několik  typografických 

principů  (bold,  kurzíva,  podtržení).  Rozumím  tomu,  že  chtěla  vyjít  vstříc  čtenáři  a 

strukturovat  text,  ale  považuji  to spíše za kontraproduktivní.  V další  práci  bych autorce 

doporučila  cestu  typografické  střídmosti.  Ráda  bych  zdůraznila,  že  tuto  poznámku 

nepovažuji v hodnocení za klíčovou, ale spíše doporučení pro její další akademické práce.

Na teoretickou část tradičně navazuje empirická studie. Autorka si kladla za cíl „zjistit jaké 

místo zaujímá dynamická diagnostika v praxi školního psychologa, a také zdali a jakým 

způsobem školní psychologové využívají principy dynamické diagnostiky ve své praxi“ (str. 

28).  Výše uvedené cíle relevantně formuluje do výzkumných otázek. Cíle autorka dosahuje 

prostřednictvím kvalitativní metodologie. Sedm polostrukturovaných rozhovorů se školními 

psychology  zpracovává  technikou  tzv.  otevřeného  kódování.  V  jejich  analýze  jí  jde 

především o nahlédnutí  způsobu,  jak informanti  přemýšlí  o  své práci  s  žákem, který  je 

ohrožen  školním  neúspěchem  a  následně  pojmenovat  případnou  přítomnost  a  podobu 

principů dynamické diagnostiky. 

Za nejsilnější  kapitolu empirické části  považuji  diskuzi,  ve které autorka přesně  shrnuje 

výsledky práce,  diskutuje  je  s  jinými výzkumnými studiemi  a  teoretickými východisky, 

které prezentovala v teoretické části. Následně odpovídá na výzkumné otázky a reflektuje 

slabiny  svého  výzkumu.  Diplomantka  označuje  za  největší  slabinu  použití  metody 

polostrukturovaného rozhovoru. Uznává, že se ji nepodařilo dostatečné vytěžení získaných 



dat.  S  autorkou  musím  souhlasit,  zároveň  reflektovanou  zkušenost  „neúspěchu“  ve 

výzkumné práci považuji za velmi cennou zkušenost, která ji může významně posunout. 

Podněty k diskuzi:

Na základě zkušeností, které máte nyní, zkuste navrhnout úpravy v metodologii.

Práce splňuje nároky kladené na bakalářské práce a doporučuji ji k obhajobě. 

V Praze, 26.5.2019        Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, PhD. 


