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Posudek na diplomovou práci

Posudek vedoucí diplomové práce

Možnosti diagnostiky dyslexie u dětí,

kterou předkládá Lucie Matějovská

Na první pohled se může zdát, že tématu dyslexie bylo za poslední více než půlstoletí věnováno tolik pozor-

nosti, že už je poněkud vyčerpané. V posledních desetiletích se ovšem dyslexií stále více zabývají spíše speci-

ální pedagogové či učitelé, v psychologii se dostává poněkud na okraj zájmu. A to navzdory skutečnosti, že 

jedním z prvních odborníků v této oblasti byl profesor Z. Matějček. Z pohledu psycholožky tuto situaci vní-

mám jako smutnou a neuspokojivou. Naši kolegové z pedagogických disciplín jsou bezpochyby erudovaní ve 

svém oboru, avšak oblast dyslexie si rozhodně zaslouží větší pozornost psychologů, kteří se na téma mohou 

dívat z perspektivy našeho oboru, jehož nedílnou součástí je také psychodiagnostika. Z těchto důvodů jsem 

nadšeně přijala ideu autorky předložené diplomové práce, která se rozhodla vytvořit návrhy nových diagnos-

tických nástrojů. Právě těch se v současné době ukazuje nedostatečné množství, neboť dříve vytvořené me-

tody zastarávají a začínají být nevyhovující. Mimo to kategorie žáků druhého stupně základních škol byla 

dlouhodobě nedostatečně podchycena a metody použitelné pro zmapování profilu dílčích obtíží žáků, které 

by vedly k návrhům adekvátní intervence, v poradenské praxi již delší dobu postrádáme.

Předložená diplomová práce dodržuje standardní strukturu textů tohoto typu. V první části jsou vytyčena 

teoretická východiska, druhá část popisuje empirickou studii, jež prověřovala použitelnost vytvořených dia-

gnostických metod. S ohledem na skutečnost, že o dyslexii již bylo napsáno mnoho publikací, autorka 

v teoretické části předkládá pouze takové informace, které jsou nezbytně nutné v kontextu jejího tématu. 

První kapitola tedy vymezuje dyslexii za využití množství různorodých definic, jež jsou chronologicky řazeny. 

Autorka sice začíná dnes již tradiční definicí vzniklou v šedesátých letech v Dallasu, která už má spíše histo-

rickou hodnotu, ale větší důraz posléze klade na definice současných odborníků a profesních organizací, kte-

ré se dyslexií zabývají. V této kapitole stojí za pozornost také diskuse o tzv. diskrepačním kritériu stanovení 

dyslexie, které bývá v současné době nahlíženo spíše kriticky. Bohužel v české poradenské praxi je stále vyu-

žíváno. Mnohé informace z textu by proto stály za zveřejnění mezi poradenskými pracovníky. 

Další kapitola teoretické části se věnuje etiologii dyslexie. Autorka opět využívá dnes již velmi tradiční model 

příčin dyslexie podle U. Frith, který ovšem následně aplikuje na tři v současné době nejfrekventovanější teo-

rie dyslexie (fonologickou, mangocelulární a cerebelární). Informace jsou příjemně dokreslovány grafickým a 

obrazovým materiálem, jenž usnadňuje orientaci v textu.

Poslední kapitola teoretické části představuje existující české diagnostické nástroje, potažmo celé diagnos-

tické baterie využívané pro diagnostiku dyslexie. Samostatnou subkapitolu tvoří také zmínka o zahraničních 

metodách. V kontextu metod vytvořených autorkou je pochopitelné, proč v práci hovoří právě o dvou tes-

tech, které zahrnula. Přesto by možná bylo zajímavé, kdyby zahraničním metodám (nejen anglosaské prove-

nience) bylo věnováno více prostoru, neboť mohou být zajímavým zdrojem inspirace při tvorbě českým me-

tod.

Těžiště práce tkví v empirické části, v níž jsou představeny čtyři nově vytvořené diagnostické metody. Autor-

ka nejprve popisuje principy vzniklých metod, způsob jejich administrace i vyhodnocení. Následuje popis 
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výzkumného souboru, který pokládám za pozoruhodný. Sběr dat probíhal zčásti skupinově, avšak zčásti také 

individuálně a je zcela bezpochyby, že práce s probandy byla velmi časově náročná. 

Významnou část empirické části tvoří analýza získaných dat. V souladu se způsoby zpracování diplomových 

prací autorka stanovuje základní výzkumné hypotézy. V jejich kontextu však prezentuje získaná data také 

z hlediska běžných standardizačních postupů. Způsob prezentace dat pokládám za velmi precizní a obsáhlý. 

Autorka se pokusila vytěžit ze získaných údajů maximální množství informací. Mezi příznivé výsledky rozhod-

ně patří, že se vzniklé metody ukázaly jako reliabilní i validní. Za pozornost stojí také výsledky predikčního 

modelu diagnostiky. Veškeré údaje jsou dokreslovány přehlednými tabulkami a grafy. V přílohách pak čtenář 

nalezne další doplňující informace, včetně kompletní McCallovy plošné transformace. Je zcela evidentní, že 

tvorba metod, sběr výzkumných dat i jejich zpracování vyžadovaly značné množství času a energie a autorka 

jejich zpracováním prokázala kvalitní psychologické znalosti. Oceňuji také pečlivou pilotní studii, která vedla 

k opakovanému zpřesňování vytvářených metod před započetím samotné standardizace.

V závěrečné, poměrně obsáhlé diskusi autorka své výsledky konfrontuje s názory a teoriemi autorů zmíně-

ných v teoretické části. Je zajímavé, že výsledky podporují fonologickou teorii příčin dyslexie, přestože v tzv. 

transparentních jazycích se často hovoří o výraznějších deficitech v oblasti zrakové percepce.

Celá práce je psána čtivým, srozumitelným, odborným psychologickým jazykem. Autorka čerpala z tradičních 

literárních zdrojů, které dnes patří již ke klasice, ale také z nejnovějších studií, které se staly podkladem pro 

její vlastní práci. Veškeré prezentované informace kriticky zvažuje. V textu vyjadřuje své vlastní názory a je-li 

to nutné, vymezuje se vůči některým přístupům tak, aby bylo zjevné, k čemu se ona sama přiklání a v jakém 

duchu jsou tedy informace v diplomové práci prezentovány. Za drobný nedostatek pokládám občasné nepo-

užívání správných pádů, resp. Užívání pouze prvního pádu při odkazování na tabulky v textu či při označování 

výsledků testů. Tyto slovní obraty znějí poněkud nepřirozeně.

Domnívám se, že by autorka rozhodně měla pokračovat v započaté práci, rozšířit standardizační vzorek, pří-

padně upravit na základě již získaných údajů své metody a jejich finální podobu publikovat. Výstupy předlo-

žené diplomové práce by rozhodně měly být zveřejněny a využity v poradenské praxi.

Na závěr otázky: Jak hodlá autorka v tvorbě diagnostických metod pokračovat? Plánuje další, obsáhlejší stan-

dardizaci? Navrhuje autorka úpravy metod a sběru dat, aby dosáhla maximální preciznosti diagnostických 

nástrojů, které vytvořila?

Lucie Matějovská předložila práci, která jednoznačně splňuje požadavky kladené na diplomové práce. Dopo-

ručuji, aby se stala předmětem obhajoby na katedře psychologie FF UK v Praze.

Doporučené hodnocení: výborně
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