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Jak autorka na základě dosažených výsledků výzkumného šetření, rovněž s určitým odstupem vnímá téma své 
diplomové práce ? Spatřuje jej jako dostatečně efektivní a přínosné s ohledem na získané informace ? 
 
Na str. 43 autorka uvádí, že při psaní práce čerpala mnoho informací ze své praxe. Mohla by autorka tuto větu 
rozvést a konkretizovat, o které poznatky se jedná ? 

Téma předložené práce je svým způsobem originální. Autorka spojila svoji empirickou zkušenost s aktuálním 
problémem školní neúspěšnosti. Metodou analýzy dětské kresby se snaží o posílení diagnostického přístupu 
v pedagogickém procesu. V první části práce autorka presentuje základní oblasti příčin školní neúspěšnosti, uvádí 
jejich psychologickou  a pedagogicko psychologickou charakteristiku. S ohledem na projevy v kresbě  vytváří 
autorka  jejich teoretickou základnu  (oblastí příčin školní neúspěšnosti) za účelem   možností diagnostiky skrze 
analýzu dětské kresby. Autorka svým přístupem poukázala na důležitou myšlenku při posuzování školní 
neúspěšnosti – tj., že existují nejrůznější specifické ukazatele, které mají svůj odraz v osobním prožitku dítěte, 
v jeho sebepojetí, v pocitu neschopnosti…. 
Vlastnímu výzkumu, jehož projekt autorka představuje v druhé části práce, předchází soubor užívaných kresebných 
metod, ze kterých je čerpána  metodologie pro daný výzkum. Přínosná je nejen evidence těchto metod umožňujících 
jejich srovnání, ale autorčina kreativita, na základě které postavila do výzkumu čtyři  kresebné charakteristiky, které 
se podle autorky vztahují ke školní neúspěšnosti (nedokončená a  přetahovaná kresba, kresba obsahově chudá, 
barevné ladění kresby, časté gumování, postup kresby). Dotazník sebepojetí školní úspěšnosti, který autorka ve 
výzkumu použila, umožnil vhled do činnostních charakteristik  a pociťovaných školních problémů, rozhovory s dětmi 
i učitelkami  potom vytvořily  relativně komplexní pohled na neúspěšnost dítěte. Na základě výběru „neúspěšnosti“ 
autorka v podstatě shromáždila sedmnáct kasuistik, které potvrdily, že dětskou kresbu je možné použít jako jeden 
z prostředků při posouzení školní neúspěšnosti. Odhlédneme-li od ne zcela přesných formulací ve výzkumné části 
práce ( př. cílem …bylo potvrdit cíle, kresba potvrzuje výzkumné cíle ), autorka předložila kvalitní diplomovou práci, 
která splňuje dané požadavky. 


