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     Posuzovaná bakalářská práce se věnuje tématu čtení dyskalkulie, konkrétně si klade za cíl ověřit  

diagnostické možnosti Rey-Osterriethovy komplexní figury u dané poruchy učení. Z hlediska 

praktického přínosu se jistě jedná o práci zajímavou, vzhledem k tomu, že jde o téma ne příliš často 

řešené a výsledky práce mohou obohatit diskuzi psychologů v praxi o možnostech využití Testu 

Rey-Osterriethovy komplexní figury a potřeby sestavení aktuálních norem pro uvedený test.

     Nejprve bych se ráda vyjádřila k formálním náležitostem práce. Je možné konstatovat, že rozsah 

práce je přiměřený, jsou dodrženy základní náležitosti příslušné pro tento stupeň akademické práce.  

Z hlediska jazykového se nevyskytují gramatické chyby, pouze ojedinělé překlepy. Nicméně se 

zejména v teoretické části vyskytuje výrazné nadužívání ukazovacích zájmen, které ruší čtenáře.  

Obecně se dá říci, že jazyk použitý v empirické části práce je na vyšší úrovni než v části teoretické.  

Jakoby studentka při popisu sesbíraných dat byla jistější než v teoretickém rámci zpracovávané 

problematiky. V práci se také některá témata opakují, autorka znovu popisuje již jednou řečené, což 

někdy považuji za nadbytečné (viz níže). Objevují se také nepřesnosti v citační normě, která nemá v 

seznamu použité literatury jednotný styl a v případě citace elektronických zdrojů ani neodpovídá 

použité normě, případně se různí kolektiv autorů (viz Ramma,  2002; Watanabe et al., 2005 atd.). 

     Autorka strukturovala svou práci obvyklým způsobem na část teoretickou a empirickou. V 

teoretické části seznamuje čtenáře s Testem Rey-Osterriethovy figury, posléze s problematikou 

specifických poruch učení jako celku. Před tím, než se zaměří na dyskalkulii, zabývá se obecnými 

předpoklady pro matematiku. Teoretickou část práce pak uzavírá kresebné využití analyzovaného 

testu. Jak už bylo uvedeno výše, z celé teoretické části je patrná určitá nejistota při zpracování 

tématu. Studentka přiměřeně popisuje test, jeho historii, využití, administraci, stejně tak uvádí  

základní definici a přehled specifických poruch učení. Nemůžu se zde ale ubránit dojmu, že spíše 

předkládá přečtená fakta, než aby je analyzovala a seznamovala čtenáře se svým pojetím. Kapitola 3  

"Předpoklady pro matematiku" se zdá zcela nadbytečná (jak rozsahem, tak obsahem), jde totiž o 

jakési stručné seznámení s vývojem matematických funkcí, což mohlo být zařazeno jako úvod v 

kapitole 4. Navíc se zde autorka uchyluje ke zkratkovitým formulacím, které nejsou zcela 

vysvětleny a dány do souvislostí, takže čtenáři mnoho neosvětlí, např.: "Předpoklady pro matematiku si  

dítě rozvíjí v závislosti na vývoji rozumových schopností. Období tohoto vývoje rozumových schopností stanovuje Piaget  

(např. Zelinková, 2009) na stádium senzomotorické, předoperační, stádium konkrétních operací a stádium formálních  

operací." (viz str. 17). Dle mého názoru by bylo možné i kapitolu 5 zařadit například pod kapitolu 1 a 



uvést tím další možné využití testu, ale nevnímám to jako závažný problém, spíše jako námět k 

diskuzi, proč chtěla studentka zdůraznit také kresebné využití testu.

     Empirická část je založena na prezentaci dat, které se podařilo v průběhu výzkumu nasbírat.  

Úvodní kapitola "Úvod do problematiky" opět shrnuje a opakuje již řečené v teoretické části. Jak je 

vidět z kapitoly 6, je práce velmi ambiciózní z hypotéz a výzkumných otázek se můžeme domnívat,  

že se chtěla věnovat kvantitativnímu i kvalitativnímu zhodnocení dat. Metodologie je zřejmá hlavně  

v kvantitativní části, jak se ukazuje dále, na řadu kvalitativně zaměřených otázek nemohla studentka  

odpovědět, jelikož neměla potřebné informace a data. Zde by bylo tedy užitečné, pokud by 

zredukovala počet hypotéz (minimálně hypotéza 3 a 4 se dají určitě sloučit) a rezignovala na snahu 

odpovědět na vše (viz např. otázky zaměřující se na rozdíly v jednotlivých typech dyskalkulie atd.),  

čímž by předešla určitým metodologickým nejasnostem. 

     Z mého hlediska odvedla studentka nejlepší práci při zpracovávání dat. Prokazuje zde, že je 

schopna přiměřeně použít statistické metody zpracování a předložit dané výsledky. Popisuje zde co 

a proč použila a k jakým výsledkům došla. Vše dokumentuje popisem vzhledem k jednotlivým 

hypotézám a přehledně uvádí v tabulkách. To, co postrádám, je interpretace dat. Dá se říci, že se k 

ní autorka dostává v diskuzi na bázi jakéhosi konečného shrnutí. Promarnila tím, dle mého názoru, 

šanci čtenáři postupně ukazovat k jakým závěrům došla a co z nich vyplývá. Zajímavé výsledky 

práce, jako např. srovnání výkonů dětí s dyskalkulií při kopii a reprodukci komplexní figury ve 

vztahu k udělené známce, tak zanikají. Širší debatu by si zasloužilo i srovnání výsledků uváděného 

výzkumu s normami testu, kde se autorka přiklání (na základě svých výsledků) k tzv. Flynnově 

efektu (str. 57), ale nepouští se do hlubší analýzy, která by mohla mít přesah do praxe.

     Závěrem bych ráda podotkla, že mnohé mnou uvedené připomínky souvisejí i s tím, že cíle, 

které si studentka dala a design výzkumu v mnohém překračují rozsah a možnosti bakalářské práce, 

což se zde projevilo. Pokud by se skutečně věnovala pouze srovnání rozdílů výkonu v Testu Rey-

Osterriethovy figury, jak psala v úvodu a nerozbíhala se do postihnutí dalších a dalších aspektů (na 

př. druhy dyskalkulie a jejich vliv na rozdíly ve výkonech, zapomenutí určitých prvků - jinak velmi 

zajímavé...), získala by prostor pro lepší interpretaci dat. Proto i přes uvedené připomínky 

doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

     Námět k diskuzi:

Čím ze svých nálezů by studentka podpořila potřebu vytvoření nových norem pro Test Rey-

Osterriethovy figury a jaké skutečnosti mohly její data ovlivnit či zkreslit?

     Hodnocení: 

     Dne 1. 9. 2015              PhDr. Hana Sotáková



     


