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1) Proč autorka nevyužila větší množství dostupné literatury?
2) Jak by autorka definovala základní rozdíly mezi kvantitativním a kvalitativním 

výzkumem? Co je to smíšený výzkum?
3) Jaký typ výzkumu autorka vlastně realizovala ve své diplomové práci?
4) Jak mohou být výsledky práce použitelné v praxi?

Na předkládané diplomové práci s názvem Analýza dětské kresby jako doplňující 
prostředek při posuzování školní neúspěšnosti lze ocenit především výběr zajímavého 
tématu, zaujetí autorky pro dané téma a snahu vycházet rovněž z vlastních zkušeností. 
Práce má bohužel i několik poměrně závažných nedostatků:

1) Autorka nedostatečně pracuje s literaturou. V celé práci použila pouze 13 titulů, 
což je na diplomovou práci opravdu málo. 

2) Teoretická část práce je v důsledku výše uvedeného velmi málo propracovaná. 
Sestává ze dvou velkých kapitol Školní neúspěšnost a Dětská kresba, přičemž 90% 
kapitoly Školní neúspěšnost je „opisována“ z knihy Vágnerové – Školní poradenská 
psychologie pro pedagogy, a podobně většina kapitoly Dětská kresba je „opisována“ 
z knihy Krejčířová, Vágnerová, Svoboda – Psychodiagnostika dětí a dospívajících. 
Chybí zde jakákoli autorčina hlubší analytická práce s literaturou.

3) Velmi rozporuplná je rovněž praktická (výzkumná) část práce. Autorka se 
pravděpodobně snažila dát svému výzkumu správný metodologický rámec, 
výsledek je bohužel poněkud chaotický. Autorka deklaruje použití tzv. smíšeného 
výzkumu, použití dotazníku a analýzy kresby však ještě neznamená, že se jedná o 
smíšený výzkum. Problém nastává již na počátku, kdy si autorka klade za cíl 
potvrdit výzkumné otázky, že v kresbě neúspěšného žáka najdeme specifické rysy. 
Pokud by se jednalo o kvantitativní výzkum, měli bychom potvrzovat hypotézy, které 
by autorka měla stanovit a následně je relevantními metodami ověřovat. Jedná-li se 
o výzkum kvalitativní, můžeme pokládat otázky, avšak tyto otázky nemůžeme 
formulovat jako hypotézy, protože je nemáme v případě malého vzorku jak ověřit. 
Autorka bohužel své 4 výzkumné otázky nešťastně formuluje jako hypotézy (např. 
Potvrdit vztah mezi školní neúspěšností a málo propracovanou kresbou), ale 
vzhledem ke kvalitativní povaze jejího výzkumu je nemůže nikterak ověřit. Navíc tyto 
otázky pojmenovává jako výzkumné cíle, což je chyba. Ve svých interpretacích pak 
používá formulace typu „U žáka 1 se potvrdily výzkumné cíle 1 a 3, u žáka 6 se 
potvrdil výzkumný cíl 1“ apod., prakticky se však jedná o dílčí otázky. Závěry takto 
postaveného výzkumu jsou pak přinejmenším diskutabilní. Za problematický 
považuji i celkový design výzkumu a postup autorky při zpracovávání dat, což 
rovněž souvisí s neujasněným metodologickým rámcem.


