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Autorka bakalářské práce se již delší dobu zabývá problematikou specifických poruch 

učení, je členem občanského sdružení DYS-centrum. Zde se také účastní projektu, který je 

soustředěn na středoškolskou populaci. Nutno podotknout, že je tato věková skupina 

v současné době diskutována, jsou vyvíjeny nové diagnostické přístupy, ale také přístupy 

intervenční. Autorka nevycházela z cílů tohoto projektu, naopak se zaměřila na vlastní téma, 

které jde spíše do roviny postojů, uvědomování si svých obtíží, identity a vyrovnávání se 

s handicapem. Toto zaměření jsem cenila, neboť tak měla možnost více se dotknout 

psychologického pozadí problematiky školního selhávání z důvodu přítomnosti specifické 

poruchy učení.  

Již v této etapě zmíním zájem a zodpovědnost diplomandky při řešení práce, a to jak 

v etapě výběru tématu, tak při sběru a zpracování dat, ale také při psaní práce. Je seriózně 

zpracovaná, kultivovaná a velmi čtivá. Až na pár překlepů je na velmi dobré jazykové a 

formální úrovni. Přestože nebyl zkoumaný vzorek velký, odvedla dobrou práci.  Při práci 

s literaturou byla orientovaná, a to jak při vyhledávání zdrojů, tak při samotném psaní práce. 

Snažila se najít relevantní zahraniční zdroje, pracuje převážně s primárními bibliografickými 

zdroji.   

Teoretická část práce není příliš dlouhá, nepovažuji to ale za chybu, autorka se zaměřila 

na aspekty problematiky, které přímo souvisejí se zadaným tématem. Kromě charakteristiky 

adolescence a jejích vývojových úkolů se dotýká projevů SPU v adolescenci, emocionality a 

sebepojetí v tomto věkovém období. Zřejmě tím, že pracuje s dyslektiky již poměrně dlouhou 

dobu prolíná celou prací – a autorka také toto paradigma hledá v literatuře (spíše 

v zahraniční, než naší) – že přítomnost specifických poruch učení nemusí být vždy jen 

negativní skutečností, že je vhodné všímat si pozitivních aspektů, které mohou kladně 

podpořit u osob s dyslexií právě přijetí svého problému.   

Autorka si klade tři otázky, jak studenti s dyslexií reflektují přítomnost specifické poruchy 

učení ve středoškolském prostředí, které problémy považují za podstatné a méně podstatné 

a konečně, jaké přístupy zaujímají vzhledem ke studiu.  

Zvolená metodologie kombinuje prvky kvantitativní i kvalitativní, což působí zajímavě. 

Autorka si vybrala dva dotazníky, které se u jedinců s SPU používají, z toho jeden je zatím ve 

fázi ověřování a provedla také s respondenty polostrukturovaný rozhovor se zaměřením na 

zvládání specifických poruch učení. Respondenty jí byli studenti ze dvou pražských škol 

s odlišným zaměřením. Poměrně malý vzorek (N=10) na kvantitativní metodologii 

kompenzovala právě kvalitativními přístupy k analýze a interpretaci dat.  

Při zpracování dat postupovala nejdříve primární analýzou, kdy zhodnotila všechny 

použité metody, s důrazem na postižení kvalitativních aspektů. V každé z použitých metod se 



snažila postihnout odlišné způsoby uchopování problematiky respondenty, dospět 

k příslušným kategoriím. V sekundární analýze pak hledala souvislosti mezi jednotlivými 

metodami a nálezy. Stanovuje si kritéria rozlišení mezi nálezy, zde se opírá o kvantitativní 

přístupy i kvalitativní kategorizaci a dospívá ke dvěma typům zpracování přítomnosti 

specifických poruch učení (z hlediska vnímání sebe sama, sebedůvěry, vnímání svých obtíží i 

způsobů a strategií při jejich překonávání). Zajímavé by bylo – ale to nebylo součástí 

výzkumných otázek, kdyby mohlo být provedeno rozlišení, jaké je psychologické pozadí 

tohoto dvojího druhu vyrovnávání se se svou specifickou poruchou učení, postižení 

mechanismů, které mohou ovlivnit, zda je problém pro jedince spíše výzvou k překonání 

nebo zda se problém „zakoření“ a dále stupňuje primární příznaky.   

Diplomová práce odpovídá požadavkům na tento typ kvalifikačních prací, doporučuji ji 

k obhajobě. Za zajímavou považuji právě sekundární analýzu a dotazuje se, jak by se 

dosažených výsledků dalo využít dále – výzkumně, ale i prakticky.  

Autorku pouze upozorňuji na jazykovou drobnost – je běžnější „s diagnózou specifické 

poruchy učení“, nikoli „s diagnózou specifická porucha učení“ (tedy ne v 1. pádě, pokud by 

byl užit, tak s uvozovkami – např. s. 16, 24).  

Při výborné obhajobě navrhuji hodnocení výborně.  

 

 

V Praze dne 8. 1. 2012  PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, Ph.D. 

         

 


