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Posudek na diplomovou práci 

Posudek vedoucí diplomové práce 

 

Využití dynamické a statické diagnostiky u dětí s poruchou attachmentu, 

 

kterou předkládá Bc. Andrea Slabá 

 

Předložená diplomová práce vzešla z iniciativy autorky, která se již v době studia psychologie začala 

detailněji zabývat problematikou poruch attachmentu. Společnými diskusemi jsme následně dospěly 

ke konkrétnímu tématu, které se zaměřuje na kognitivní vývoj dětí s poruchami attachmentu a využívá 

inovativní přístupy dynamické diagnostiky. Nedílnou součástí příprav výzkumného designu i zpracování 

celé diplomové práce bylo zevrubné seznámení s diagnostickými nástroji, které hodlala autorka použít. 

Nutno konstatovat, že i v tomto ohledu prokázala velmi vysokou úroveň dispozic, znalostí a dovedností 

pro výkon budoucí profese psycholožky. 

Práce je tradičně členěná na literárně přehledovou a empirickou část. První jmenovaná obsahuje pět 

kapitol, řazených logicky od nejobecnějších témat ke konkrétnějším. Autorka texty doplňuje vizualiza-

cemi informací, nezřídka používá také různorodé souhrny a výčty pro zvýšení přehlednosti a struktury 

informací. Využívá značné množství zdrojů, převážně zahraničních, plně relevantních z hlediska tématu 

i data publikování. Oceňuji, že informace v textu vzájemně propojuje, odkazuje se na texty v jiných 

kapitolách, ukazuje čtenáři, jak spolu informace souvisejí. Obdobným způsobem uvádí každou novou 

kapitolu, takže je srozumitelné, proč je zařazena, jak souvisí s ostatními informacemi a co se v ní čtenář 

dozví. Oceněníhodná je také práce se zdroji, při níž autorka informace z různých studií navzájem kom-

binuje a konfrontuje. Text tak rozhodně nemá pouze kompilační charakter, ale prokazuje kritické myš-

lení autorky. Současně se domnívám, že tento způsob prezentace informací přispívá ke čtivosti práce. 

Snad jen množství subkapitol, resp. řádů subkapitol mohlo být nižší. Subkapitoly čítající jeden odstavec 

se někdy jeví nadbytečné. Je také otázkou zařazení čtvrté a páté kapitoly, které zřejmě mohly být i 

součástí empirické části práce. Nicméně autorka zdůvodňuje, proč údaje zařadila. Z mého pohledu ne-

působí v literárně přehledové části nijak rušivě. 

Empirická část je uvedena stručným shrnutím dosavadních poznatků, které dokladují smysluplnost sta-

noveného výzkumného záměru. Následující kapitola srozumitelně stanovuje výzkumné cíle, z nichž 

jsou posléze odvozeny dílčí výzkumné otázky a hypotézy. Další kapitoly pak v logickém sledu a náležitě 

srozumitelně popisují výzkumný design a analyzují výzkumná data. Za pozornost rozhodně stojí, že au-

torka využila velmi aktuální diagnostické metody, které byly v České republice lokalizovány v posled-

ních letech. Stinnou stránkou výzkumu byl fakt, že sběr dat byl přerušen vyhlášením mimořádných 

opatření v souvislosti s celosvětovou pandemií COVID-19. Přesto se autorce podařilo získat poměrně 

obsáhlý výzkumný soubor. Jde o specifickou klinickou populaci, omezenou také věkovým rozpětím, 

proto se domnívám, že výzkumný soubor čítá přiměřené množství respondentů (ač by bylo samozře-

jmě výhodnější dosáhnout původně plánovaného počtu). Z odborného hlediska pak výsledky pokládám 

za nesmírně zajímavé a důležité pro další odbornou terapeutickou a intervenční práci s dětmi s poru-

chami attachmentu. Získaná data mají bezpochyby významný dopad do praxe. 



 2 

Autorka práci uzavírá přiměřeně obsáhlou diskusí, uvědomuje si limity výzkumu a současně poukazuje 

na možnosti využití zjištěných údajů. Reflektuje také, do jaké míry bylo dosaženo cílů stanovených 

v úvodu empirické části. 

Výstupy z práce pokládám za natolik významné, že bych doporučovala jejich publikování a zprostřed-

kování širší odborné veřejnosti. 

 

Na závěr otázky:  

1. Hodlá autorka se zjištěnými údaji dál pracovat, ať už publikačně, nebo přímo v praxi? Zpro-

středkovala zjištěné výsledky vedení dětských center, která umožnila sběr dat? Jaké byly re-

akce? 

2. Jak by bylo možné ve výzkumu pokračovat? Narazila autorka na výzkumné směry v oblasti po-

ruch attachmentu, které by si zasloužily pozornost i v našem prostředí, obzvlášť v kontextu ko-

gnitivního rozvoje? 

 

 

Bc. Andrea Slabá předložila práci, která splňuje požadavky kladené na diplomové práce. Doporučuji, 

aby se stala předmětem obhajoby na katedře psychologie FF UK v Praze. 

 

Doporučené hodnocení: výborně 

 

Praha 26. 8. 2020                                                                                           doc. PhDr. Lenka Krejčová, Ph. D. 


