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     Předložená diplomová práce se zabývá tématem specifických poruch učení. Jak sama autorka 

uvádí, problematika péče o děti se specifickými poruchami učení má u nás dlouhou tradici, nicméně 

věková skupina zvolená autorkou je stále ještě v našem prostředí ne často zpracovávaná. Vzhledem 

k tomu, že například ve Velké Británii a Spojených státech amerických se nově velmi akcentují 

specifické poruchy učení u dospívajících a dospělých, lze považovat práci za aktuální a přínosnou. 

     Hodnocená práce je založená na empirické studii kombinující dotazníkové šetření a 

semistrukturovaném rozhovoru. Obsahuju teoretickou a praktickou část, přičemž teoretická část je z 

hlediska rozsahu práce poměrně stručná (21 stran), neznamená to však, že by to výrazně poškodilo 

její kvalitu. Diplomandka nás zde uvádí do problematiky adolescence obecně, na kterou pak 

navazuje specifiky adolescentů se specifickou poruchou učení. Uvádí zde oblasti, kde se můžeme  

nejčastěji setkat se specifickými projevy poruchy.  Kladně hodnotím i fakt, že se autorka snaží na 

základě literatury reflektovat emoční prožívání a sebepojetí adolescentů se specifickou poruchou 

učení. 

     Praktická část (53 stran) nás seznamuje s výzkumným designem pojektu, jeho cíli a 

výzkumnými otázkami, které byly stanoveny. V kapitole 3.1.2 je podrobněji rozvedena metodologie 

výzkumu, zvláště pak první část je obecnou charakteristikou jednotlivých metod a považuji z 

hlediska celku postradatelnou. Dotazníkové šetření, které autorka použila, je kombinací dvou 

dotazníků upravených tak, aby tvořily jednotný celek a byly stejně vyhodnotitelné. Výsledky  

studentka kvantifikovala a podrobila sekundární analýze. Jelikož velikost zkoumaného souboru je 

malá (n=10), rozhodla se diplomandka doplnit dotazníkové šetření o rozhovory s žáky, které jí 

poskytly doplňující informace. Během analýzy v práci ukazuje zajímavé výsledky týkající se  např.  

sebepojetí respondentů, vlastního vnímání diagnózy, vztahů ve škole. Jedním ze závěrů sekundární 

analýzy je fakt, že se skupina respondentů na základě výsledků vnímání sebe sama rozpadá na dvě 

podskupiny.  Respondenti s průměrnou úrovní vnímání sebe sama – adolescenti, kteří si věří, jsou si 

vědomi svých obtíží, ale neoznačují je jako výhradní příčinu svých problémů ve škole. Druhá 

podskupina jsou pak respondenti s podprůměrným vnímáním sebe sama. Ti pak reflektují 



specifickou poruchu učení jako negativní, ovlivňující jejich školní výkony, ale někteří přiznávají i 

další vlivy na svou školní úspěšnost. Můžeme také říci, že se u zmíněných skupin významně liší v 

oblastech jako je školní sebepojetí, přístup k řešení úkolů, obavách ze školy atd. 

     Při obhajobě by bylo možné diskutovat, co může být příčinou těhto rozdílů ve vnímání sebe 

sama a jak je možné s tím pracovat v rámci intervence.

     Práce splňuje nároky diplomové práce a doporučuji ji k obhajobě.

     Navrhuji hodnocení: výborně až velmi době na základě průběhu obhajoby.

V Praze, den 9. 1. 2012 PhDr. Hana Sotáková 




