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Posudek na diplomovou práci 

Posudek vedoucí diplomové práce 

 

Příspěvek k vývoji diagnostických nástrojů dynamické diagnostiky exekutivních funkcí, 

 

kterou předkládá Bc. Olga Snášelová 

 

PŘÍNOS předložené práce je zcela evidentní, neboť autorka se zapojila do realizace mezinárodního 

projektu a věnovala se dílčímu výzkumnému úkolu, který měl přímou souvislost s celým zaměřením 

projektu. Témata dynamické diagnostiky i testování exekutivních funkcí u žáků základních škol jsou 

navíc stále nedostatečně probádaná a v našich podmínkách si bezpochyby zaslouží mnohem zevrub-

nější odborný přístup. Práci tak pokládám, v souladu s jejím názvem, za jeden z důležitých příspěvků 

k uvedené problematice. 

CÍLEM práce bylo realizovat pilotní studii s nově navrženými diagnostickými nástroji. To vyžadovalo 

jejich adaptaci do češtiny i mnoho dílčích odborných úkonů, aby byly metody využitelné s českými žáky. 

FORMÁLNÍ STRÁNKA práce se jeví zcela v souladu s požadavky kladenými na tento typ odborných sdě-

lení. Autorka řádně cituje podle nejnovější normy APA. Členění kapitol působí přehledně, informace 

jsou řazeny systematicky. Práce je prosta stylistických nedostatků či nepřesností ve formátování. 

TEORETICKÁ ČÁST je členěna do tří hlavních kapitol, které korespondují s tématem práce. Informace 

jsou prezentovány od obecnějších témat po konkrétnější údaje. Autorka pracuje především se zahra-

ničními zdroji, a to v nemalém množství. Názvy kapitol se jeví v souladu s jejich obsahem. Text je psán 

čtivě, ale přitom odborným jazykem. Autorka informace vzájemně porovnává, kategorizuje, ukazuje na 

souvislosti, a tak prokazuje své kritické myšlení i vhled do tématu. Velmi jsem ocenila také závěrečné 

shrnutí teoretické části práce, na které plynule navazuje empirická část práce. 

EMPIRICKÁ ČÁST vznikala více než rok a vyžadovala značné úsilí i nasazení autorky. Samotná příprava 

na sběr dat kladla nároky na úpravy metod pro české prostředí, resp. překlady a uzpůsobení metod do 

podoby tužka – papír. Autorka realizovala opakované pilotáže s žáky základních škol. Zároveň bylo za-

potřebí, aby si velmi pečlivě osvojila principy testování, které kladou na diagnostika mnohem větší ná-

roky než při statické diagnostice. Celý sběr dat byl bohužel komplikován epidemiologickou situací a 

nemožností spolupracovat se školami a sbírat větší množství dat u heterogennější skupiny probandů 

v cílové i srovnávací skupině. Z těchto důvodů bylo nutné rezignovat na původní výzkumný design a 

spokojit se s možností realizace empirické části v jedné základní škole. Tento fakt měl s vysokou prav-

děpodobností dopad na výsledky, které si přesto zaslouží velkou pozornost a jsou pro další vývoj navr-

žených metod důležité. 

Popis metod, sběru dat i analýza výsledků se mi jeví srozumitelné a přehledné. Autorka kombinovala 

kvantitativní a kvalitativní metodologii, což s ohledem na cíl práce, tj. pilotování diagnostických dyna-

mických diagnostických nástrojů, pokládám za zcela pochopitelné. Velmi oceňuji sběr dat za využití 

dalších pozorovatelů. 

O získaných výsledcích je na závěr vedena přiměřeně rozsáhlá diskuse, v níž autorka zmiňuje i limity 

práce, jež si uvědomuje. 
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CELKOVĚ pokládám práci za velmi užitečnou pro další rozvoj použitých metod, s nimiž se v projektu 

nadále pracuje. Autorka prokázala při zpracování práce odbornou erudici hodnou absolventů oboru 

psychologie. Zpracování této diplomové práce rozhodně vyžadovalo velké nasazení, kladlo nároky na 

časové i odborné možnosti autorky. Jsem přesvědčená, že se autorka při zpracování tématu mnohé 

naučila, ale současně investovala do zpracování diplomové práce enormní množství energie. Některé 

části práce by si zasloužily i další využití formou publikování. 

 

Na závěr otázky:  

1. Jaké limity a naopak přínosy metody gradovaných pobídek vnímá autorka v kontextu dyna-

mické diagnostiky a jejích principů? 

2. Jak by mohl vypadat optimální sběr dat při realizaci popsané pilotní studie? 

 

Bc. Olga Snášelová 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 25. 8. 2021                                                                                           doc. PhDr. Lenka Krejčová, Ph. D. 


