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I. Stručná charakteristika práce 

Předložená disertační práce předkládá výsledky výzkumného šetření mapujícího rizikové a protektivní 
faktory ve vývoji osob s dyslexií. Zaměřuje se při tom na jedince s dyslexií ve výkonu trestu odnětí 
svobody a snaží se postihnout specifika této skupiny v porovnání s dospělými jednici s dyslexií bez 
kriminální minulosti, s jedinci ve výkonu trestu odnětí svobody bez dyslektických obtíží a se skupinou 
bez kriminální zátěže a bez dyslexie. Jedná se o observační průřezovou studii komparativního 
charakteru, která se opírá o rozsáhlé dotazníkové šetření.  

II. Stručné celkové zhodnocení práce 

Ocenění si zaslouží již samotné téma práce. Lze říci, že svým zaměřením se v rámci ČR jedná o zcela 
jedinečný počin. Z hlediska tématu dyslexie je cenné, že se zabývá dosud spíše opomíjenu věkovou 
kategorií, velmi přínosné je také zaměření na problematiku sekundárních symptomů. Díky pečlivě 
sestavenému výzkumnému designu zahrnujícímu čtyři výzkumné skupiny umožňuje proniknout 
hlouběji do souvislostí psychosociálních aspektů dyslexie i delikventního chování. Práce je tradičně 
strukturována, nechybí žádné důležité části. Autorka dobře formuluje a interpretace dat je podložená 
výsledky výzkumného šetření i odbornou literaturou. I při velkém počtu dat se s použitím jednotné 
struktury texu daří autorce udržet orientaci čtenáře. Výsledky navíc autorka uspořádala do 
přehledných kategorií a přispěla tak ke komplexnějšímu vhledu do dané problematiky. Ocenit lze také 
podrobný obsah, který umožňuje vyhledat si opakovaně oblasti (výsledky porovnání), které čtenáře 
zajímají nejvíce. Přes dílčí připomínky (viz níže) považuji celkově práci za velmi kvalitní.  

III. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů  

Práce má logickou strukturu, jednotlivé kapitoly a části na sebe navazují a jsou vzájemně propojené. V 
souladu se zaměřením práce se teoretická část věnuje tématu dyslexie a kriminality. Za stěžejní 
považuji kapitolu 3, ve které nás autorka seznamuje s výsledky obdobně zaměřených studií. 
Prezentována jsou zjištění nejen o mapování výskytu dyslexie u osob ve výkonu trestu, ale také o 
rizikových faktorech predikující delikventní chování u jedinců s dyslexií. Z textu je patrné, že je autorka 
s výsledky daných studií i jejich metodologií dobře obeznámena, vychází z nich i při stanovení 
sledovaných psychosociálních faktorů (viz str. 70 metodologie práce). Osobně bych uvítala  podrobnější 
informace, nicméně potřebný základ je představen.    

Jisté rezervy vnímám u kapitoly o dyslexii. Text sice podává základní informace o pojetí dyslexie, 
příčinách a symptomech, nereflektuje však aktuálně probíhající odborné diskuze a rozpory v pojetí a 
přístupech. Různé definice autorka předkládá (kapitola 1.2), aniž by je více hodnotila, srovnávala nebo 
v některých případech odkázala na primární zdroje (viz definice Matějčka a IDA 2002). Obdobně v 
případě symptomů (kapitola 1.4.1) jde spíše o výčet seznamů od různých autorů než jejich komparaci. 
Domnívám se, že by bylo přínosné pro samotné výzkumné šetření poukázat na rozpory mezi autory, 
případně ukázat na vývoj a posuny v pojetí konceptu dyslexie – zvláště s ohledem na zdůvodnění 
kriteriálního nastavení při výběru respondentů do výzkumného vzorku, ale také s ohledem na diskuzi 
nad získanými daty. V této souvislosti pak chybí také prostor věnovaný otázce komorbidit. Na mysli 



mám především syndrom ADHD, který může obraz psychosociálních obtíží dyslexie výrazně ovlivnit, 
ale také poruchu porozumění aj.   

V úvodu praktické části autorka jasně a zřetelně formuluje své výzkumné cíle a výzkumné otázky, dále 
představuje podrobně metodologii své práce. V návaznosti na zmíněné rezervy v teoretické části bych 
zde uvítala jasněji vymezená kritéria pro zařazení respondentů do skupin (dozvídáme se o použitém 
testu – subtestech, avšak bližší informace chybí). Ostatní údaje, průběh výzkumu i pilotní šetření jsou 
popsány velmi pečlivě.  Za účelem získání dat použila autorka práce hned několik nástrojů – kromě 
standardizovaných dotazníků (SPARO a Dotazník obecné vlastní efektivity) připravila také 
anamnestický dotazník. Ten považuji za velmi zdařilý. Ráda bych zde ocenila jeho strukturu, formulace 
otázek i odpovědí, a hlavně přiměřenost rozsahu vzhledem k výzkumným skupinám.  

Analýza dat je precizní, nechybí zdůvodnění postupů při statistickém zpracování, ani její vizualizace. Při 
interpretacích prokazuje autorka nejen znalost dané problematiky, ale také vnímání širšího kontextu a 
souvislostí. V mnohých případech tak doplňuje informace, které jsem postrádala v teoretické části. 
Výsledky jsou diskutovány s literaturou, důraz je při tom kladen na zhodnocení protektivních faktorů, 
které byly nalezeny ve všech pěti vytyčených oblastech psychosociálních aspektů vývoje jedince 
(rodinné zázemí, popdpora okolí, vzdělání a školní prostředí, obraz o sobě samém v minulosti i 
přítomnosti a psychologických charaktereristikách). V závěru autorka nezapomíná zhodnotit limity 
svého výzkumného šetření, a s ohledem na ně formuluje doporučení pro práci s dětmi i dospělými 
jedinci s dyslexií. Společně s autorkou doufám, že by práce mohla přispět k zintenzivnění podpory u 
jedinců s dyslexií s horším socio-ekonomickým zázemím i k řešení otázky dyslektických obtíží v 
dospělém věku.  

Úroveň jazykového zpracování práce je po gramatické i stylistické stránce na vysoké úrovni. Také na 
překlepy jsem narazila zcela ojediněle. V textu se vyskytuje řada zkratek, které však nijak nenarušují 
porozumění. Pro případ potřeby je pro čtenáře připraven i jejich přehled. Velmi v tomto ohledu vítám 
dobře zapamatovatelné pojmenování výzkumných skupin. V některých jiných případech bych však 
doporučila zkratky pozměnit a použít běžně užívané varianty – např. „TV“ pro tělesnou výchovu místo 
„Tě“ apod.  V práci s literaturou jsem nezaznamenala žádné jiné nepřesnosti. Autorka dodržuje 
jednotnou citační normu, výběr i aktuálnost literatury považuji za relevantní. Ohledně grafického 
zpracování lze vytknout pouze problém s číslováním některých kapitol (např. str 31) a používání tabulek 
a grafů ze statistického programu (např. str. 114, 155,117 aj.).  Takto zpracované podklady jsou hůře 
přehledné, obsahují nadbytečné informace a zůstávají v nich anglické výrazy.   

IV. Dotazy k obhajobě 

1. Prosím autorku, aby blíže popsala systém zařazení respondentů do výzkumné skupiny vezDYS (jaké 
byly mezní hodnoty a v kolika z uvedených kriteriálních testů musel respondent skórovat pod mezní 
hodnotou, aby byl do výzkumné skupiny vezDYS zařazen?) 
2.  Autorka uvádí, že osoby bez dyslexie doporučovali jedinci s dyslexií. Mohlo se jednat o rodinné 
příslušníky? A pokud ano, neobávala se v těchto případech o zvýšené riziko přítomnosti 
nediagnostikovaných gramotnostních obtíží?   

V. Závěr  

Předloženou disertační práci považuji za velmi kvalitní a předběžně ji klasifikuji jako prospěla.  Zároveň 
doufám, že autorka bude své výzkumné šetření a jeho výsledky brzy publikovat.  
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