
Posudek diplomová práce

Alena Drápalová

Možnosti dynamické diagnostiky u dětí v mateřských školách – Škála 
využití kognitivních funkcí (ACFS)

Praha, katedra psychologie FFUK, 2014

Jakkoli je pro psychologii důležité třídit a klasifikovat psychické jevy a následně je 
zobecňovat, přece jen se v současnosti podstatnou měrou zaměřuje na efektivní ovlivnění 
jedince, či skupiny. Zejména v dětském věku jde o klíčový faktor, který ovlivňuje budoucí 
začlenění i uplatnění dospělého člověka. Zvolené téma je psychologicky relevantní. 

Přestože podle názvu se práce zabývá diagnostikou, takž vzhledem k charakteru dynamické 
diagnostiky spočívá podstatný díl v intervenci. Literárně přehledová část obsahuje kapitoly 
uvádějící do problematiky dynamického testování, dále zachycují koncepty Feuersteina. 
Specifikuje využití dynamické diagnostiky u předškolních dětí. Literatura je relevantní, 
současná, A. Drápalová s ní pracuje korektně. 
Není mi jasné, jaký má diplomandka názor na přechylování jmen zahraničních autorek. 
Zatímco Carol Lidzovou systematicky nepřechyluje, další dámy ano. Prošil bych vysvětlit 
tuto, pro mě, nelogičnost.
V empirické části ověřuje diplomandka, zda metoda Škála využití kognitivních funkcí 
skutečně dokáže odhalit potenciální rozvoje kognitivních funkcí u dětí. Pracovala s padesáti 
předškoláky, které rozdělila do dvou skupin. Zatímco v jedné vložila mezi pre a posttest fázi 
intervence, u porovnávací skupiny nikoli. Vzhledem k charakteru práce jsou skupiny 
dostatečné, práce s výsledky i diskuse jsou korektní. 
Byly skupiny vyvážené? Autorka tento fakt nikterak nedokládá – nebylo ve srovnávací 
skupině významně víc dětí české národnosti?

Nejsem si jistý, že autorka dobře odkazuje na příspěvky v kolektivních monografiích –
scházelo mi obvyklé IN.
Když už používá v Literatuře kurzívu, pak v případě časopisů má být kurzívou časopis a ne 
název článku.
„Geštalt“ je patrně chyba způsobená korektorem.

Závěr: Předložená diplomová práce je velmi dobře zpracovaná, vyhovuje požadavkům 
katedry psychologie FFUK. Doporučuji ji proto k obhajobě a navrhuji hodnocení 
výborně.

PhDr. Václav Mertin
31. 8. 2014
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