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I. Hodnocení celého doktorského studia 

Zde hodnocený disertační projekt je zcela unikátní svým zaměřením. Doktorandka se tématu věnuje již 

od dob svého magisterského studia. Z původní diplomové práce, která sama o sobě měla velmi 

významnou hodnotu pro stav našeho poznání o problematice dyslexie u dospělých osob, spontánně 

vyplynulo další téma, které si zaslouží odbornou pozornost a empirické bádání. Projekt má významné 

přesahy do praxe v oblasti klinické i poradenské psychologie, získané informace mohou být užitečným 

obohacením odborníků, kteří pracují s dětskou populací, neboť přináší informace o preventivní a 

rozvojové práci s dětmi, na kterou je žádoucí se zaměřit. Obdobné téma nebylo v tuzemsku doposud 

probádáno (toto platí i pro předchozí diplomovou práci) a troufám si říct, že ani v zahraničí neexistuje 

vysoké množství podobných studií. Obzvlášť takových, které by se snažily situaci mapovat do hloubky 

a náležitě zevrubně (mnohé studie spíše využívají jednoduchá screeningové šetření, nebo pracují 

s menším množství cílových skupin). 

Mgr. Kateřina Kejřová po celou dobu svého studia plnila všechny své studijní povinnosti řádně, 

v souladu se svým studijním plánem i vzájemnými dohodami mezi doktorandkou a její školitelkou, resp. 

Katedrou psychologie. Zapojila se do výuky i dalších odborných aktivit katedry podle našich požadavků. 

V této oblasti bezpochyby získala užitečné zkušenosti akademického charakteru. 

V průběhu svého doktorského studia se rovněž zúčastnila adekvátního množství odborných událostí, 

které souvisely s tématem její disertace. Aktivně vystoupila na množství tuzemských i zahraničních 

konferencí. Publikovala ve sbornících z těchto akcí i v odborných periodicích. 

II. Celkové zhodnocení disertační práce  

Jak bylo zmíněno výše, práci pokládám z hlediska tématu za jedinečnou. Navazuje, doplňuje a rozšiřuje 

poznání o dospělých s dyslexií, jemuž se doktorandka začala věnovat už ve své předchozí diplomové 

práci. V teoretické části práce jsou zachycena všechna relevantní témata. Čtenář má příležitost se 

seznámit s pozoruhodnými, převážně zahraničními studiemi, které se problematice jedinců s dyslexií 

ve výkonu trestu odnětí svobody také věnovaly. Jde o téma, které se ukazuje jako velmi závažné 

z edukačního, klinického i ekonomického hlediska. Přitom je evidentní, což dokládají zahraniční studie 

a nakonec i data z výzkumu autorky, že vhodná forma preventivního působení by problematiku 

poměrně účinně mohla řešit. Současně však víme, že povědomí o této problematice je i mezi odborníky 

natolik zanedbatelné, že není mnoho příležitostí na dyslexii pohlížet v tomto kontextu. 

V empirické části práce si velmi cením práce s výzkumnými skupinami, které byly čtyři (jedinci s dyslexií 

ve výkonu trestu odnětí svobody, což byla hlavní cílová skupina, jedinci bez dyslexie ve výkonu trestu 

odnětí svobody, jedinci s dyslexií bez kriminální historie a jedinci bez dyslexie i bez kriminální historie). 

Navíc všechny čtyři skupiny byly srovnatelné z hlediska dalších charakteristik. Autorka se tak velmi 

zodpovědně snažila eliminovat všechny nežádoucí proměnné, které by interpretaci výsledků mohly 

ovlivnit. To se jí, domnívám se, úspěšně podařilo. Samotný sběr dat v takto definovaných výzkumných 

skupinách byl nesmírně časově a energicky náročnou záležitostí. Mgr. Kejřová se této části svého 



disertačního projektu věnovala skutečně s vervou, velmi intenzivně po dlouhou dobu. Velmi oceňuji, 

že důsledně trvala na vyváženosti skupin. 

V práci je velké množství výzkumných předpokladů, resp. hypotéz, což v empirické části poněkud 

komplikuje přehlednost informací. Autorka se toto snažila vyřešit shrnutím informací, vizualizací 

výstupů, opakovanou kategorizací získaných dat, aby byly výsledky maximálně zřetelné, což si také 

zaslouží ocenění. Ačkoli jsou výsledky primárně zpracovány formou mapující studie, pokládám je za 

nesmírně obohacující pro další výzkumnou práci i pro praxi, v níž se s jedinci s dyslexií pracuje. 

III. Připomínky k disertační práci 

S Mgr. Kejřovou jsme po celou dobu zpracování disertační práce byly ve velmi intenzivním kontaktu. 

Domnívám se, že většinu připomínek jsme si vyjasnily v procesu psaní práce, náležitě jsme o nich 

diskutovaly již v průběhu řešení disertačního projektu. V tuto chvíli tedy žádné další připomínky 

nemám. 

IV. Případné dotazy k obhajobě 

Mohla by autorka v jedné větě shrnout, v čem jsou specifičtí jedinci s dyslexií ve výkonu trestu odnětí 

svobody, v čem se liší od všech ostatních zkoumaných skupin?  

Autorka se tématu věnuje již řadu let. Za tu dobu se mnohokrát setkala s náměty výzkumných studií, 

sama v jisté fázi projektu řešila, že bylo možné zvolit i jinou metodologii, než byla plánováno (ač se 

domnívám, že svůj účel zcela splnila). Jaké další výzkumné studie tohoto tématu by v současné době 

pokládala autorka za relevantní? Čemu bychom se dále měli věnovat i v českém odborném prostředí? 

V. Závěr  

Disertační práce se zabývá tématem, které pokládám za vysoce relevantní a inovativní, a to jak na 

akademické půdě, tak v psychologické praxi. S ohledem na získané výsledky se domnívám, že je zcela 

namístě výstupy disertačního projektu publikovat a v maximální možné míře je šířit nejen mezi 

odborníky psychology, ale také mezi odborníky z dalších pomáhajících profesí (zj. pedagogy, sociální 

pracovníky nebo i dětské lékaře). 

Předloženou disertační práci předběžně klasifikuji jako prospěla – neprospěla. 

V Praze dne 4. 6. 2020                                     Doc. PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. 

 

 


