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Autorka ve své práci zpracovala výsledky dosažené při aplikaci testu ROCF u dvanáctiletých 
dětí, včetně srovnání s výsledky testu Číselný čtverec a se známkou z matematiky. 

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

grafická struktura je přehledná, odkazy na literaturu jsou korektní. V práci jsem nenalezl znaky 
nedovoleného přejímání cizích textů. Práce obsahuje 75 stran textu. Literárních odkazů je 29, 
z toho 10 anglických textů. Výběr literatury je aktuální a obsahově relevantní, mohla by však mít 
hlubší záběr v cizojazyčné oblasti. 

Cílem práce bylo zjistit využitelnost testu ROCF u desetileté populace. Autorka vyšetřila 52 
dětí z běžných základních škol – jedné venkovské, druhé pražské. Autorka děti vyšetřila Testem 
Rey-Osterriethovy komplexní figury a testem Číselný čtverec. Srovnávala původní normy s 
normami, které jsou k dispozici v česko-slovenské literatuře. Výzkumný úkol byl adekvátně 
formulován a v závěru autorka přináší odpověď na všechny zadané otázky. Teoretická práce je 
zpracována dobře, ale s prostorem pro podrobnější informace o použitých testech. Výsledky 
práce jsou adekvátně popsány a ilustrovány grafy. Diskuse je zpracována dobře, ale odráží se 
v ní literárně méně bohatý záběr. 

K diskusi při obhajobě bych doporučil možné otázky: 
 Jaké jsou alternativy ROCF používané v české psychodiagnostice? 
 Je účelné použít ROCF a ČČ v jedné testové baterii? 
 Vzhledem k výsledkům vaší práce – do jaké míry je vhodné přihlížet k možnému Flynnovu 

efektu?  
 

 Práce je zpracována velmi dobře a odpovídá nárokům kladeným na diplomovou práci. 
Diplomandka při zpracování diplomky získala praktické dovednosti a prokázala schopnost 
kriticky zpracovávat získaná data. Výsledky diplomové práce jsou přímo aplikovatelné v praxi a 
bude-li k nim odbornou veřejností přihlédnuto, mají potenciál zkvalitnit praxi psychologické 
diagnostiky. 
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