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Autorka zvolila za téma své práce prozkoumat možnosti zjišťování možnosti využití MMPI-2 

v diferenciální diagnostice Aspergerova syndromu a schizofrenie 

Z formálního hlediska práce odpovídá požadovaným kritériím - nenalézám gramatické chyby, 

grafická struktura je přehledná, odkazy na literaturu jsou korektní, přesto je v ní několik 

překlepů. V práci jsem nenalezl znaky nedovoleného přejímání cizích textů. Práce obsahuje 69 

stran textu, přílohy jsou užitečné. Literárních odkazů je 54, z toho většina anglických textů. 

Výběr literatury je aktuální a obsahově relevantní. 

Cílem práce bylo zjistit využitelnost MMPI-2 v diferenciální diagnostice. Autorka vyšetřila 

13 osob se schizofrenií a 15 s Aspergerovým syndromem. Výzkumný soubor byl vytvořen 

adekvátně, zejména je třeba ocenit poměrně velký vzorek AS. Výzkumný úkol byl adekvátně 

formulován a v závěru na něj autorka přináší odpověď. Diplomová práce je napsána 

kultivovaným odborným jazykem. 

Teoretická práce je dobře zpracována, autorka čtenáře seznamuje se základními psychickými 

poruchami, kterými se zabývá – zde by bylo vhodnější zvolit hlubší záběr. V této oblasti je málo 

českých prací, vychází tedy zejména z anglické literatury knižní i časopisecké. V kapitole o 

MMPI-2 by bylo vhodné blíže seznámit čtenáře se samotnou strukturou tohoto inventáře. 

Výsledky práce jsou srozumitelně popsány a ilustrovány přehlednými tabulkami. Diskuse je  

zpracována velmi dobře s ohledem na málo frekventované studie na toto téma v odborné 

literatuře. 

 

K diskusi při obhajobě bych doporučil tyto otázky: 

 Jaké diagnostické nástroje lze ještě použít v diferenciální diagnostice Aspergerova syndromu 

a schizofrenie?  

 Jaká jsou omezení MMPI-2?  

 Máme ekvivalentní nástroj pro děti a adolescenty?  

 

 Práce je zpracována výborně a plně odpovídá nárokům kladeným na diplomovou práci. 

Diplomandka si při jejím zpracování prohloubila studijní znalosti a ověřila některé praktické 

postupy práce v psychologické diagnostice. Výsledky diplomové práce mají potenciál zkvalitnit 

praxi psychologické diagnostiky. 
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