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Formální hlediska práce

Otázky, podněty k obhajobě:

- Jak by bylo možné zajistit co nejvyšší reliabilitu navrhovaného výzkumu?
- Jakou formou by mohli být učitelé zapojení do výzkumu motivováni, aby během školního 
roku pracovali s výsledky a závěry ACFS u jednotlivých dětí?
- Jak by mohl vypadat výzkum využívající ACFS se zaměřením na odlišnosti u dětí z kulturně 
odlišných prostředí žijících v ČR? (Kterému z citovaných zahraničních výzkumných designů by
mohl být podobný a na jaké skupiny dětí v ČR by se mohl zaměřit?)

Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů):

1 2 3 4

Cíle práce: uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny x

Soulad obsahu s názvem: ano – částečně x

Členění kapitol: logické členění – nevhodné strukturování x

Postiženy relevantní aspekty problému: jednoznačně – spíše ne x

Stanovené cíle: splněny – nesplněny x

1 2 3 4

Problém: jasně vymezen – nejasné vymezení x

              Projekt: analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou x

Metodologie práce: Vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená x

Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu:
organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé

x

1 2 3 4

Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje x

Formální úprava práce: odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb x

Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje x

Množství využitých literárních zdrojů: dostatečné – nedostatečné x

Aktuálnost literárních zdrojů: vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé x

Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální x

Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy x

Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb x



Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě):

Předložená bakalářská práce se zabývá metodou Dynamické testování kognitivních 
funkcí u dětí (ACFS). Autorka prací reaguje na situaci v České republice, kde byla na podzim 
roku 2014 publikována česká verze této metody. ACFS se zaměřuje na diagnostiku dětí ve 
věku od tří do šesti let.

V úvodní kapitole se práce zaměřuje na definování dynamické diagnostiky ve srovnání 
s častěji využívanou diagnostikou statickou. Metoda ACFS je metodou dynamické 
diagnostiky, a tak autorka věnuje pozornost také popisu úlohy intervence a jejího 
načasování. Stručně přibližuje teorii zkušenosti zprostředkovaného učení. Oceňuji, že 
kapitola se opírá o aktuální a převážně zahraniční zdroje.

Následující kapitola popisuje diagnostiku vycházející z kurikula, do níž metoda ACFS 
spadá. Kapitola je velmi stručná a cituje především zdroje zaměřené přímo na ACFS. Z těchto 
důvodů bych doporučovala její rozšíření do obecnější roviny (např. uvedení dalších příkladů 
diagnostických metod vycházejících z kurikula) nebo zařazení obsahu kapitoly do následující 
části práce věnující se popisu metody ACFS.

Těžiště teoretické části práce představují následující dvě kapitoly. První z nich se 
zabývá popisem ACFS. Čtenář je v ní přehledně seznámen se základními částmi metody a 
způsobem jejich administrace, přičemž obsah kapitoly je citován téměř výhradně z 
publikované české verze metody. V druhé klíčové kapitole práce autorka přibližuje možnosti 
využití ACFS v diagnostice a výzkumu. V souladu se zaměřením práce na závěr kapitoly uvádí 
popis čtyř realizovaných zahraničních výzkumů. V této části chybí alespoň stručné 
vysvětlení, na základě jakých kritérií byly výzkumné studie vybrány. 

V praktické části je představen návrh výzkumu, který se zaměřuje na ověřování 
validity metody jako nástroje vhodného pro diagnostiku školní zralosti. Metodika výzkumu je 
podrobně propracovaná a popsaná. Oceňuji explicitní zdůvodnění pro zvolení představeného 
výzkumného designu a popis několika možných problematických bodů navrhovaného 
výzkumu.

V testu školní úspěšnosti, který byl vytvořen speciálně pro tento návrh výzkumu, 
považuji za potenciálně problematické vyhodnocení jeho třetí části. Narozdíl od prvních dvou 
částí testu (zaměřených na rychlost čtení a porozumění čtenému textu) pro třetí část testu 
(počítání) neexistují normy. Pro transformaci výsledků na škálu IQ skóru je proto nutné 
vytvořit normy pouze na základě dat získaných v rámci výzkumného souboru, což může
vzhledem k nereprezentativnímu vzorku vést ke zkreslení celkových výsledků celého testu 
školní úspěšnosti.

V této části práce zaměřené na návrh výzkumu by autorka mohla více přiblížit 
výsledky již realizovaného výzkumného projektu (Drápalová, 2014), který potvrdil účinnost 
intervence v rámci metody ACFS (na výzkum upozorňuje na s. 30). Bylo by zajímavé zjistit, 
jestli předložený návrh výzkumu na tuto studii nějakým způsobem navazuje.

V závěrečné kapitole práce bych doporučovala uvést nejprve shrnutí obsahu práce, 
které by čtenáři pomohlo k rychlé orientaci. Zároveň bych zde považovala za vhodné více 
přehledně popsat zaměření jednotlivých částí práce. Uvedená osobní zkušenost se psaním 
práce je zajímavá, ale neměla by být klíčovým sdělením závěru práce.



Přes uvedené připomínky pokládám bakalářskou práci za kvalitně zpracovanou a 
vhodnou jako podklad a inspiraci pro další výzkumné studie, které se využití metody ACFS
v České republice budou v budoucnosti věnovat.

Lucie Šetková předložila práci, která splňuje požadavky kladené na bakalářskou 
práci. Doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby na katedře psychologie UK FF v Praze.

Návrh klasifikace: výborně 
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