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Autorka bakalářské práce se zaměřila na problematiku vývojových dyskalkulií, které 

nebývají, na rozdíl od specifických poruch učení v českém jazyce, tolik vyhledávaným 

tématem. Může to být jednak tím, že tyto typy specifických poruch učení mají nižší 

prevalenci (dle Matějčka mezi 0,5-1 %), ale také tím, že se setkáváme s menší teoretickou 

propracovaností daného tématu – není příliš autorů, kteří by se jím zabývali. Autorka si 

vybrala jeden z aspektů, a to diagnostické možnosti Rey-Osterriethovy kompexní figury u dětí 

s dyskalkuií. Ta patří mezi základní používané diagnostické nástroje právě zejména u 

vývojových dyskalkulií. Ve svých publikacích ji doporučují autoři jako je Matějček, Košč, 

Novák, Pokorná aj.  

Autorka přistupovala ke svému úkolu zodpovědně, pravidelně docházela na konzultace, práce 

vznikala postupně. V první fázi se soustředila na sběr a analýzu literatury. Jak se ukázalo, 

mohla se opírat spíše o tituly, zabývající se vývojovou dyskalkulií v obecné podobě. 

Bibliografických zdrojů cílených přímo na diagnostické možnosti Rey-Osterriethovy figury 

bylo dohledáno skutečně málo, přestože autorka využívala databáze PsycInfo či PsycArticles. 

Proto má teoretická část práce spíše obecnější podobu. Zde se autorka zaměřuje na témata 

spojená se specifickými poruchami učení (pojednání o této klinické skupině, pojednání o 

vývojové dyskalkulii) a věnující se samotnému testu Rey-Osterriethovy komplexní figury.  

Praktická část měla náročný průběh sběru dat. Protože se jedná o méně frekventovanou 

specifickou poruchu učení, nebylo možné, aby studentka pracovala s dětmi, u kterých byla 

právě diagnostikována specifická porucha učení. Pokud by hledala tyto děti, většinou by se 

jednalo spíše o jednotky, v různých věkových skupinách. Osloveny byly proto pedagogicko-

psychologické poradny pro spolupráci, s tím, že od počátku byla plánována analýza kreseb 

Rey-Osterriethovy komplexní figury, které byly pořízeny při vstupní diagnostice v poradně a 

jsou již k dispozici. Tento postup trval více než rok, než se podařilo navázat spolupráci a 

sebrat požadovaná data. Velmi vstřícný přístup autorka práce zažila prostřednictvím poraden 

ve Středočeském kraji.  

Od počátku bylo záměrem práce sebrat spíše výtvory dětí jedné věkové skupiny. To se ale 

ukázalo jako problematické. Proto byly nakonec analyzovány výtvory dětí ve dvou věkových 

skupinách dle manuálu testu. Kontrolní skupina, pro možnost srovnání, byla tak vyhledána až 

zcela na konec realizace práce, neboť se čekalo na to, zda budou skupiny vyhledaných dětí 

dostatečně početné pro kvantitativní zpracování dat. Mimo rámec posudku hodnotím, že se 

autorka měla příležitost setkat (což i reflektovala na společných konzultacích) s drobnými 

odchylkami ve vyhodnocení kreseb jednotlivých examinátorů. Proto se na hodnocení kreseb 



od jiných osob nespoléhala, naopak všechny kresby hodnotila sama, při vstupním hodnocení 

byla také ve své posuzovací činnosti supervidována školitelkou.  

Pro samotné koncipování výzkumných otázek autorka vycházela ze skutečnosti, že se test 

používá v České republice po několik desetiletí, chybí reflexe jeho aktuálnosti, kromě 

několika prací na katedře psychologie PedF UK v Praze, ve kterých se zkoumá výkon dětí v 

různých věkových skupinách pod vedením PhDr. Terezy Soukupové, Ph.D. Žádná z těchto 

prací se ale nezabývá skupinou dětí s vývojovou dyskalkulií.  

Autorka si kladla otázku, zda test odlišuje mezi klinickou skupinou a skupinou dětí běžného 

vývoje třetích až čtvrtých ročníků ZŠ (8-10;11 let), a to jak v kopii testu, tak v reprodukci. 

Dále ji zajímalo, zda bude shodně nižší výkon ve skupinách mezi reprodukcí a kopií testu a 

zda se liší výkon mezi chlapci a děvčaty. Kromě toho, zejména proto, že shromáždila data, 

která nebývají často k dispozici, popsala samotné podskupiny vývojových dyskalkulií skrze 

Rey-Osterriethovu figuru. I když již nebylo možné, vzhledem k početnosti podskupin, provést 

statistické srovnání, údaje nepovažuji za nadbytečné. Na základě položkové analýzy se 

zajímala také o jednotlivé prvky testu, které jsou nejméně a nejvíce pro dané skupiny 

problémové.  

Autorka zejména naučila pracovat s kresebným nástrojem, na základě statistického zpracování 

prováděla interpretace nálezů, dle mého názoru citlivě a s uvědomováním si limitů 

statistického zpracování. I když byl celkový počet dětí kolem 60, vzhledem ke dvěma 

věkovým skupinám to bylo spíše na možné spodní hranici statistického zpracování, což se 

odráží i v interpretacích. Práce je napsána kultivovaným jazykem, bez formálních chyb.  

Při kontrole shody byly označeny dva dokumenty, v obou případech se však jedná o shodu 

v samotné instrukci testu, která je přímou citací z manuálu testu; dále pak o literární titul. 

Nejedná se tedy o žádný problém, který by se promítl do hodnocení práce.  

Bakalářskou práci Michaely Karasové považuji jak z hlediska přístupu k realizaci práce, tak z 

hlediska výsledného textu odpovídající kritériím kladeným na bakalářské práce na katedře 

psychologie PedF UK v Praze a doporučuji ji k obhajobě.  

Prosím autorku, aby se pokusila shrnout nejdůležitější dosažené údaje a zejména, aby 

provedla doporučení, jaké by mohly být další kroky k většímu propracování testu pro 

poradenský kontext. Jak si autorka vysvětluje odlišné nálezy ve skupině běžných dětí oproti 

práci Ž. Ondřejkové?  

 

V Praze,  5. 9. 2015   Doc. PhDr. PaedDr. Anna Kucharská, Ph.D. 

 

 


