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Autorka použila ve své práci standardizovaný Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti dětí.
Lze podle autorky využít struktury dotazníku a provést  analýzu jednotlivých oblastí? 
Lze na základě toho předpokládat  získání údajů, které by bylo možné ve školním kontextu 
diagnosticky využít?  

Diplomová práce M. Chvátalové je teoreticko empirickou studií zabývající se problematikou 
sebepojetí u dětí se specifickými poruchami učení a chování. Autorka se tak dotýká jednoho ze 
vztahů dvou závažných jevů a svými závěry  jeho závažnost zdůrazňuje. Práce má teoreticko 
empirický charakter, přičemž obě její části tvoří komplexní a vyvážený celek. Obecně teoretický 
úvod je obsahem prvních dvou kapitol, další kapitoly teoretické části jsou věnovány třem 
pedagogickým okolnostem  (zralosti, připravenosti a úspěšnosti žáka) dané problematiky, ve 
kterých  lze  podle autorky sledované jevy diagnostikovat a následně  se zjištěnými údaji 
pracovat. V souvislosti s tím považuje za důležitý rozvoj diagnostických dovedností učitele a 
tvorbu preventivních a nápravných opatření ve vyučovacím procesu. Koncipování vlastního 
výzkumu odráží základní myšlenky analyzované v teoretické části práce a soustřeďuje se na 
výzkumné otázky, zda sebepojetí dětí se specifickými poruchami učení a chování se liší od 
ostatních dětí a zda se předpokládané snížené sebepojetí projevuje na školním prospěchu. 
Výzkum je proveden na kvalitní metodologické a statistické úrovni, doplněn přehlednými grafy a 
tabulkami. Vzhledem k tomu, že šlo o dva vyvážené vzorky výzkumné  a kontrolní skupiny a 
sledování bylo provedeno standardizovaným  Dotazníkem sebepojetí školní úspěšnosti, lze 
výsledky považovat za relevantní, umožňující jejich další výzkumné použití.V závěru práce 
autorka presentuje zásadní požadavek  způsobilosti učitele, který pouze s diagnostickou a 
adekvátní metodickou způsobilostí se může profesionálně věnovat dětem s tímto syndromem. 




