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Cílem předkládané práce bylo představit nové metody dynamické diagnostiky exekutivních 
funkcí a otestovat jejich použití v rámci pilotní studie. Práce popisuje celkem 5 metod 
(Plánování, Kognitivní flexibilita, Logické usuzování, Pracovní paměť, Sebemonitorování), 
které autorka administrovala dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) a dětem 
bez SVP (N=15+15). Data získaná od obou skupin statisticky porovnává a diagnostický 
potenciál metod ilustruje na třech kazuistikách.  

Po formální stránce má práce přibližně 70 stran textu a 9 stran literatury. Autorka pracuje 
převážně se zahraničními zdroji (včetně neanglicky psané literatury). V textu je literatura 
citována správně, některé reference v seznamu literatury jsou neúplné (Milner, 1964; 
Meltzer & Krishnan, 2007). Text je srozumitelný, s minimem překlepů. 

V teoretické části autorka představuje východiska a metody dynamické diagnostiky a 
seznamuje čtenáře s problematikou exekutivních funkcí. Text je strukturován přehledně a 
opírá se o relevantní zdroje. Při srovnávání metod dynamické a statické diagnostiky by bylo 
vhodné zmínit, zda dynamická diagnostika přináší nějaká omezení či nevýhody, kterých by se 
měl být čtenář vědom. Část o exekutivních funkcích přehledně představuje jejich jednotlivé 
aspekty, autorka se zde hodně opírá o Diamond (2013).  

V empirické části autorka popisuje jednotlivé testy a způsoby jejich skórování. Testy jsou 
zpracovány velmi pěkně (a jsou v plném rozsahu součástí rozsáhlé přílohy), na jejich tvorbě 
se podílel širší mezinárodní tým. Pro účely hodnocení práce by bylo vhodné explicitně zmínit, 
zda a do jaké míry se na jejich tvorbě podílela i sama autorka. U jednotlivých testů autorka 
popisuje úkol a instrukce, škálu dostupných pobídek a měřené proměnné (skóry). Popis testů 
autorka strukturuje podobně, ale klidně mohla tuto podobnost ještě dotáhnout do větších 
detailů a zopakovat explicitně (např. u 6.1.3 a 6.1.4 není zmíněno, co jsou měřené skóry). U 
některých testů jsou popisy nejasné (s.42: „… čtyři úkoly:“ následují odrážky 1-8).  

Ve vlastním výzkumu si klade autorka 2 hlavní výzkumné otázky: „(1) Jsou-li u probandů se 
SVP použity gradované pobídky, dokážou pokračovat v práci na úkolech srovnatelně s dětmi 
intaktními?, (2) Poskytují navržené metody o probandech diagnosticky cenné informace? 
(s.37)“. Druhou otázku dokumentuje 3 kazuistikami, kde ukazuje podrobné úvahy, které lze 
nad testovými situacemi vést. Jako problematická se mi jeví první otázka a způsob jejího 
hodnocení. S nasbíranými daty autorka provedla 11 srovnání skupin. Ani jedno srovnání 
nevyšlo statisticky významné, což je ovšem problematické vydávat za doklad o tom, že se 
výkony neliší. Je totiž otázka, zda jsou jednotlivé proměnné vůbec dostatečně citlivé, 
účastníci se liší ve svých výkonech (věk 8-15, což vnáší šum) a bylo by dobré upozornit, že 
statistická síla srovnání malých souborů (15 vs. 15) je velmi nízká. Chápu, že se jedná o 
pilotní studii (malé N) a v obtížných podmínkách, ale na datech by bylo možné ilustrovat 
řadu dalších diagnosticky užitečných věcí (např. V kterých položkách je vyšší potřeba 
pobídek? Liší se skupiny v počtu či intenzitě pobídek?). Ve výsledcích by se hodila tabulka 
s popisnou statistikou (průměry, SD, min, max, medián) pro jednotlivé proměnné/skupiny. 
Výsledky testů by bylo vhodné referovat v textu (dle APA), předložené tabulky nejsou 



dostatečně informativní. Jednotlivé grafy nenesou příliš informací – možná by je bylo lepší 
sloučit nebo vynechat, v popisku by bylo dobré uvádět, že se jedná o průměry/SD (ne o 
rozložení). U testů normality na s.53 není jasné, jakou hladinu významnosti autorka používá.   

 

Otázky na autorku 

• Jakou zpětnou vazbu přinesla vaše pilotní studie pro návrh jednotlivých testů? 
Doporučila byste nějaké změny? 

• Jakou roli měl věk testovaných na výkony v jednotlivých testech? 
• Jaké vidíte limity dynamické diagnostiky? 

 

Přes uvedené výhrady (zejm. ke kvantitativní části) práci DOPORUČUJI K OBHAJOBĚ a 
navrhuji hodnotit stupněm VELMI DOBŘE. 

 
V Praze 27.8.2021 

Mgr. Jiří Lukavský, Ph.D. 


