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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do 
jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny):

Cíle a hypotézy byly formulovány jasně a přesně, teoretické cíle byly naplněny beze zbytku (tato část 
má téměř 100 stran), v rovině vlastního výzkumu byly pak všechny hypotézy ověřeny kvalitní a 
podrobnou statistikou analýzou a následným empirickým rozborem. Tedy cíle byly beze zbytku 
naplněny a hypotézy ověřeny na velmi dobré vědecké úrovni.

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich diskutování, 
náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.):

Metodologie i metodika jsou na výborné úrovni, bohužel metodologie je ovlivněna stávající praxí školní 
psychologie, která se soustředí především na těžké poruchy, nikoliv na poruchy lehčí. I tak se autorce 
podařilo dojít k velmi přesvědčivým výsledkům. Interpretace výsledků je na velmi dobré úrovni a 
přístup Jitky Bajerové je rozhodně tvůrčí, je vidět, že metody i výsledky byly často a podrobně 
konzultovány. Práce má velmi dobrou a promyšlenou strukturu a je skutečně zdařile provázaná část 
teoretická a praktická. Statistické metody přesahují praxi běžnou v této oblasti bádání, byly použity i 
pokročilé metody jako je faktorová analýza, které přinesly velmi zajímavé a podnětné výsledky. Přílohy 
jsou vhodně vybrány a v nezbytné míře byly přesunuty do příloh tak, aby nenarušovaly srozumitelnost 
a plynulost textu. Práci považuji za mimořádný počin v oblasti socio-biologické analýzy specifických 
vývojových poruch učení ve školní praxi.

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru použité 
literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková grafická úprava, 
přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, úroveň kvality tabulek, grafů, 
obrázků a příloh, apod.):

Formálně je práce na velmi dobré úrovni a to po všech stránkách, nemám žádné závažnější 
připomínky. Práce obsahuje na 90 českých i zahraničních literárních pramenů, které jsou vybrány 
velmi dobře. Práce má, přes značný rozsah, jasnou a sevřenou strukturu, členění je logické,

4. KOMENTÁŘ VEDOUCÍHO (úroveň a pravidelnost komunikace s autorkou, celkový dojem, silné a 
slabé stránky, originalita myšlenek, možný přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.):

Práce má mimořádnou úroveň a je jasné, že autorka si tuto problematikou vybrala jako jeden ze svých 
cílů studia a věnovala jí maximální úsilí, které přineslo výborné výsledky. Je vidět, že všechny aspekty 
práce byly podrobně konzultovány a jsou podloženy usilovnou prací, studiem pramenů i pobytem 



v terénu, tedy ve školní praxi. Samozřejmě v této rozsáhle studované problematice je zatěžko být 
originální, přesto i tak se domnívám, že se Jitka Bajerová snažila důsledně vnést do problematiky 
vlastní pohled učitelky biologa. Podle mého názoru může práce najít velmi dobré ohlasy a uplatnění 
ve školní praxi a rozhodně si myslím, že mnohé z výsledků stojí za publikaci, a to jak část teoretická 
(příručka pro studenty PedF) tak i část badatelská, která jasně prokázala nutnost věnovat se i lehčím 
formám specifických vývojových poruch učení a syndromů ADHD a ADD.

5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je 
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.):

A) Je možno směšovat různé formy specifických vývojových poruch učení?
B) Co nového poskytl váš výzkum v teoretické rovině?
C) Myslíte si, že vámi navrhované nové možnosti hodnocení mohou najít uplatnění v praxi?

6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, velmi 
dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě):

Diplomovou práci rozhodně doporučuji k obhajobě. Tato práce do značné míry přesahuje běžnou
úroveň kvality diplomových prací vznikajících na PedF UK v Praze, a to nejen rozsahem, ale i 
obsahem, a proto ji hodnotím výborně.

V Praze Datum 11. 5. 2011 ………………………………….
    Podpis

Pozn.: Vyjádřete se prosím vlastní formou k výše uvedeným bodům, jsou-li v případě hodnocené DP relevantní. 
Při nedostatku místa použijte další list.




