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Posudek na diplomovou práci 

Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Vhodnosť využitia Testu štruktúry inteligencie IST pri diagnostikovaní dyslexie u študentov stred-

ných škôl, 

 

kterou předkládá Bc. Viera Vatrtová 

 

Podnět ke vzniku předložené diplomové práce vzešel přímo z praxe, od pracovníků pedagogicko-

psychologické poradny, v níž autorka práce realizovala svojí odbornou stáž. Využití standardizované-

ho testu IST je běžnou praxí při diagnostice dospívajících v poradenských zařízeních. Využívá se 

v rámci kariérního poradenství, ale také při tzv. rediagnostice klientů se specifickými poruchami uče-

ní, kteří studují střední školy. Nespornou výhodou testu je možnost individuální i hromadné adminis-

trace. Mimoto ho klient vyplňuje samostatně, bez větší angažovanosti diagnostika. Výsledky lze in-

terpretovat z hlediska fluidní i krystalizované inteligence, což lze také vnímat jako přínos metody. 

V neposlední řadě finanční nároky na její zakoupení nejsou tak vysoké jako u jiných diagnostických 

nástrojů. Vezmeme-li v potaz fakt, že diagnostika dospívajících a dospělých je spíše okrajovou záleži-

tostí poradenských zařízení, těžiště jejich práce tkví v psychodiagnostice dětí, pak lze chápat široké 

využití metody IST v běžné praxi.  

Na druhou stranu, výsledky testů IST u klientů se specifickými poruchami učení dlouhodobě naznačují 

nesrovnalosti mezi výsledky předchozích měření, potažmo jsou zarážející, když porovnáme výkony 

klienta v testu a jeho školní výsledky či jeho potenciál sledovaný dlouholetou spoluprací s dotyčným, 

nebo jen v průběhu diagnostického rozhovoru. Je proto pochopitelné, že poradenští pracovníci přišli 

s ideou, zda IST není pro klienty se specifickými poruchami učení, konkrétně s dyslexií, diskriminující, 

zda je nepodhodnocuje. Tak se naskytla příležitost pro vznik této práce, kterou pedagogicko-

psychologická poradna, v níž autorka praktikovala, podpořila poskytnutím materiálů od dlouholetých 

klientů. Vznikla tak možnost porovnat nejen výsledky stejných klientů zjišťované v minulosti jinými 

diagnostickými nástroji na měření rozumových schopností, ale také možnost porovnat aktuální vý-

sledky sledované skupiny s jejich vrstevníky ze stejných středních škol, kterým však dyslexie diagnos-

tikována nebyla. Cíl práce i celková analýza získaných dat představují významný přínos tohoto di-

plomního projektu. 

Teoretická část práce nejprve tradičně vymezuje koncept dyslexie jako jedné ze specifických poruch 

učení. Uvádí výčet symptomů na neurobiologické, kognitivní i behaviorální úrovni, konkrétněji se pak 

věnuje projevům dyslexie v dospívání, což je věk cílové skupiny výzkumného projektu. Za pozornost 

stojí kapitola o diagnostických postupech, především těch využívaných v zahraničí, která naznačuje, 

že v našich podmínkách skutečně máme co dohánět. Další z témat, jež by si zasloužila pozornost po-

radenských pracovníků a jsou zpracována v práci, je problematika měření inteligence u jedinců s dys-

lexií. Tato diskuse se v zahraničí vede již řadu let, zatímco u nás stále, poněkud bez diskuse, lpíme na 

komplexní diagnostice, včetně testů inteligence. 

Za klíčovou část práce pokládám výzkum popsaný v empirické části. Autorka se ponořila do archívu 

spolupracující pedagogicko-psychologické poradny a vytipovala několik desítek klientů, jejichž vý-
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sledky z IST mohla srovnat s předchozími výsledky ve Wechslerových testech. Současně dotyčné je-

dince s dyslexií spárovala s klienty poradny, kteří ji navštívili pro účely profesní diagnostiky a nikdy jim 

nebyla žádná diagnóza specifických poruch učení stanovena. Šlo o jedince, kteří navštěvovali shodné 

školy jako cílová skupina, byli v podobném věku a stejného pohlaví jako sledovaní klienti s dyslexií.  

Výběr výzkumného souboru i veškeré zpracování dat byly velmi zevrubné, pečlivé a podrobné. Autor-

ka v práci prokázala, že dokáže kriticky pracovat s odbornou literaturou i zpracovat metodologicky 

adekvátní výzkumnou studii. Práci zakončila přiměřeně rozsáhlou diskusí, v níž se informace 

z teoretické i empirické části vzájemně protnuly. Rozhodně doporučuji získané výsledky publikovat 

v odborném periodiku, neboť je pokládám za důležité pro poradenskou praxi. 

 

Na závěr otázky: Co pokládá autorka za nejvýznamnější dopad získaných výsledků pro praxi poraden-

ských zařízení? Co je vhodné doporučit? Má smysl testovat inteligenci u dospívajících klientů s dysle-

xií, natož v situaci, kdy se jedná o opakovanou diagnostiku? 

 

Bc. Viera Vatrtová předložila práci, která splňuje požadavky kladené na diplomové práce. Doporučuji, 

aby se stala předmětem obhajoby na katedře psychologie FF UK v Praze. 

 

Doporučené hodnocení: výborně 

 

Praha 14. 5. 2017                                                                                                    PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. 


