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Posudek na diplomovou práci

Posudek vedoucí diplomové práce

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

kterou předkládá Alena Drápalová

Dynamická diagnostika představuje jeden z nových, alternativních a pro poradenskou praxi rozhodně velmi 

přínosných přístupů k mapování kognitivních funkcí dětí, dospívajících a dospělých. V nedávné době vzniklo 

na katedře psychologie FF UK několik diplomových či disertačních prací zaměřených na toto téma. Jednalo se 

však spíše o práce teoretické, doplněné výzkumnými daty, jež podpořila přínos principů dynamické diagnos-

tiky. V České republice existuje pouze několik málo odborníků, kteří v praxi dynamické vyšetření realizují a 

absolvovali adekvátní vzdělání, jež je opravňuje metody dynamické diagnostiky využívat. Tato situace se 

ovšem pravděpodobně brzy změní, neboť v dohledné době bude vydána historicky první verze dynamického 

vyšetření v české podobě. Bude se jednat o adaptaci metody ACFS (Application of cognitive functions scale -

do češtiny v předkládané práci přeloženo jako Škála využití kognitivních funkcí) autorky C. Lidz. Lokalizace 

metody ACFS si kladla za cíl vytvořit diagnostický nástroj, který bude skutečně využitelný v české poradenské 

praxi a ukáže poradenským pracovníkům, jaký je potenciál vyšetřovaných dětí i jaké jsou žádoucí postupy 

intervence. Proces lokalizace probíhal bezmála dva roky a na sběru dat se podílela skupina odborníků z celé 

České republiky. Autorka předložené práce se rovněž zapojila do sběru dat pro lokalizaci metody ACFS. Sou-

časně však využila získaná data k realizaci výzkumné studie, která posloužila pro validizaci metody ACFS. 

Po úvodním vstupu do problematiky následují čtyři kapitoly teoretické části práce, které se věnují nejprve 

obecnějším tématům a postupně se stále více zaměřují na konkrétnější okruhy související s problematikou 

dynamického vyšetření. První kapitola teoretické části hovoří o kognitivním rozvoji v předškolním věku. 

Hlavní zdroj informací představují práce J. Piageta, které jsou však obohaceny a doplněny novými studiemi 

publikovanými v posledních několika letech. Velmi zajímavá je poslední subkapitola textu o rozvoji kognice, 

která shrnuje poznatky o neurokognitivním vývoji v daném vývojovém období. Možná by však bylo vhodné, 

aby autorka v závěrečné rozpravě o práci zdůvodnila, proč si v kontextu svého tématu volila právě zde uve-

dené oblasti kognitivního vývoje, proč popisovala zrovna tyto složky ontogeneze předškolních dětí.

Další tři kapitoly teoretické části se již všechny věnují tématu dynamické diagnostiky. Od obecného vymezení 

diagnostických postupů autorka postupně přechází ke stále specifičtějším tématům a první část diplomové 

práce ukončuje kapitolou o významu dospělých v procesu diagnostiky i intervence. Celá teoretická část je 

zpracována na základě množství zcela aktuálních odborných publikací. Autorka čerpá z tradičních titulů, jež 

v daném kontextu nelze opominout (mezi tyto autory patří J. Piaget, L. S. Vygotskij, R. Feuerstein), ale pre-

zentované informace obohacuje o další poznatky současných badatelů. Oceňuji také shrnutí na konci každé 

kapitoly, což působí čtenářsky příjemně, zarámuje předložené téma a napomůže porozumění hlavním myš-

lenkám dané kapitoly.

Za velmi zajímavou a obohacující pokládám především empirickou část práce. Inspirací pro výzkumný design 

se autorce staly podobné studie realizované v zahraničí. Je ovšem nutné podotknout, že většina těchto studií 

byla realizována na menším nebo podobně velkém vzorku respondentů (ač výzkumný soubor bohužel ani 

v tomto případě nebyl příliš rozsáhlý) a za využití pouze některých vybraných částí diagnostických metod. 

V prezentované studii byla diagnostická metoda ACFS administrována v plném rozsahu ve výzkumné i srov-
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návací skupině, což kladlo na sběr dat skutečně značné časové nároky. Toto snad může také obhájit nevelký 

počet respondentů ve výzkumném souboru, jehož si je sama autorka vědoma a při několika příležitostech ho 

komentuje. 

Oceňuji také, že se autorka v maximální možné míře snažila o vyrovnání obou skupin z hlediska demografic-

kých charakteristik. Nezanedbala ani základní zmapování kognitivních funkcí všech dětí zahrnutých do vý-

zkumu za užití statických metod, aby bylo možné vyloučit působení odlišné míry rozumových schopností na 

výstupy diagnostiky. Výsledky jsou prezentovány velmi pečlivě a přehledně a s výjimkou jedné škály potvrzují 

stanovené výzkumné předpoklady, které se týkají efektivity užití metody ACFS. Tímto získáváme k dispozici 

argumenty proti námitce, že pokroky v dynamické diagnostice jsou způsobeny pouhou opakovanou expozicí 

podnětů v testové situaci. Výsledky pokládám za natolik užitečné a pozoruhodné, že by bylo určitě žádoucí je 

publikovat, a tak předložit širší odborné veřejnosti.

Práce je uzavřena obsáhlou diskusí, v níž autorka své postupy práce i zjištěné výsledky porovnává s obdob-

nými studiemi realizovanými v zahraničí a poukazuje na další možnosti výzkumných šetření. 

Autorka v práci jednoznačně prokázala schopnost přemýšlení v psychologických souvislostech, v empirické 

části pak dovednost práce se statickými daty. Jistou „vadou na kráse“ jsou občasné překlepy a nesprávné 

gramatické formy, jež se v textu při některých příležitostech vyskytují.

Na závěr otázky: Co lze pokládat za přínosy dynamické diagnostiky v porovnání s diagnostikou statickou? 

Jaké bývají nejčastější výhrady vůči dynamické diagnostice ze strany některých odborníků? Napadá autorku, 

jak by bylo možné těmto námitkám argumentovat? Jak lze pro takovou diskusi využít výstupy z její práce?

Alena Drápalová předložila práci, která splňuje požadavky kladené na diplomové práce. Doporučuji, aby se 

stala předmětem obhajoby na katedře psychologie FF UK v Praze.

Doporučené hodnocení: výborně

Praha 31. 8. 2014                                                                                                              PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D.




