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Předkládanou diplomovou práci tvoří text o 98 stranách včetně seznamu použité 

literatury a příloh. Svým zaměřením je práce empirická, členěna je na část teoretickou a na 

část výzkumnou. Seznam použitých zdrojů obsahuje jak české, tak cizojazyčné odkazy, jejich 

výběr je relevantní k tématu práce, citace v zásadě vyhovují mezinárodním normám. Autorka 

v citacích v textu neodděluje čárkou jméno autora a rok publikování textu, avšak v citacích 

z primárních zdrojů na některých místech toto cituje správně. Při citování se také nevyhnula 

základní chybě - seznam použité literatury obsahuje zdroje, které nejsou citovány v textu 

(např. monografie Groth-Marnata). Grafická úprava textu je přehledná.  

Téma zpracované v diplomové práci je vysoce aktuální a má přímou souvislost s praxí. 

Autorka ve své diplomové práci propojuje dvě oblasti psychologické diagnostiky – 

psychopatologii s důrazem na diferenciální diagnostiku a možnosti využití konkrétního 

psychologického diagnostického nástroje k odlišení dvou nozologických kategorií. 

V pregraduálním studiu není lehké výzkumně adekvátně uchopit a zpracovat diferenciálně 

diagnostický problém, avšak studentce se to v její práci podařilo. Provedenou studii lze 

považovat za originální nejen svým zaměřením, ale i výběrem zkoumaných vzorků osob. 

Výzkumným záměrem bylo zjistit, zda existují určité hodnoty, či kombinace hodnot, ve 

škálách klinického a osobnostního inventáře MMPI-2, které by odlišovaly profily osob 

s diagnózou Aspergerova syndromu a schizofrenie.  

V teoretické části práce se studentka věnuje popisu Aspergerova syndromu, 

schizofrenie, diferenciální diagnostice těchto poruch a krátce představuje dotazník MMPI-2. 

Jednotlivé kapitoly však autorka mezi sebou neprovázala, řadí je za sebou, aniž by je sama 

v textu dávala do souvislosti. Souvislost se čtenáři vynoří až v empirické části práce. Také 

dotazník MMPI-2 je popsán pro nezasvěceného čtenáře příliš stručně, chybí např. základní 

popis jednotlivých škál. Použitý jazyk odpovídá vcelku vědeckému žánru práce, na několika 

místech ale používá autorka hovorové výrazy.  

Výzkumná metodologie byla zvolena adekvátně k cíli výzkumu, studentka 

k zodpovězení výzkumných otázek použila kvantitativní třídění a zpracování dat. Použita byla 

relativně nová metoda  - získávání dat z databází. Výzkumný soubor čítal dohromady 28 

osob, 15 osob s diagnózou Aspergerova syndromu a 13 osob s diagnózou schizofrenie. 

Oceňuji velikost souboru především ve skupině osob s diagnózu Aspergerova syndromu, 



jelikož není snadné získat data zvláště od dospělých osob s touto poruchou. V diplomové 

práci však chybí informovaný souhlas osob se zařazením do výzkumu. Při 

zpracovávání empirické části práce se studentka naučila administrovat a vyhodnocovat 

dotazník MMPI-2, dále se seznámila s jednou z metod statistického zpracování dat.  

Výsledky výzkumu jsou srozumitelně prezentovány, diskuze je limitovaná malým 

počtem podobně zaměřených výzkumů, s nimiž by autorka mohla svá zjištění porovnávat.  

Jako doplnění diskuze při obhajobě práce navrhuji, aby se studentka vyjádřila 

k významu validizačních škál v MMPI-2 v souvislosti s provedeným výzkumem a získanými 

výsledky. Dále nechť zodpoví, v čem jsou její zjištění nová, přínosná, nad rámec 

konstatování, že MMPI-2 odráží diagnostická kritéria uvedených poruch, a zda existují nějaké 

výzkumy s použitím MMP-2, ale zaměřené na diferenciální diagnostiku jiných poruch.  

 

Bc. Jana Adámková při zpracovávání diplomové práce osvědčila dovednosti spojené s 

realizací výzkumu a prokázala schopnost interpretovat získaná data na požadované úrovni, 

proto její diplomovou práci doporučuji k obhajobě.  
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