
Posudek na diplomovou práci Bc. Lucie Jungwirthové 

„Podpora kognitivního rozvoje dospívajících se specifickými poruchami čtení“ 

 

Diplomová práce je empirickou studií, která sleduje vliv kognitivního tréningu u dětí se specifickými 

poruchami učení na zlepšení jejich kognitivních schopností. Práce má 87 stran včetně příloh a cituje 

téměř 90 pramenů.  

Celkově na práci oceňuji její výzkumnou část, velmi náročnou (organizačně i časově) na provedení. 

Autorka navíc hlavní výzkum provedla na základě pilotní studie, sběr dat tedy zabral téměř dva roky. 

Bc. Jungwirthová má nepochybně velký zájem o problematiku a motivaci k práci s dětmi s dyslexií. 

Mám rád, když autoři zejména školních prací jdou přímo k věci a nezatěžují čtenáře podrobnými 

výpisky z MKN-10 a podobně.  Což oceňuji i na této práci, ale přece jen se mi kapitola o kognitivních 

deficitech zdála až příliš krátká – 9 s. Diplomantka mohla např. stručně pojednat obecně specifické 

poruchy učení a pak je rozvést ve vztahu k dyslexii. V současné podobě je to takový „mix“ – pojednání 

o specifických poruchách učení, ale hlavně o dyslexii… 

K empirické části nemám výhrad, výzkum byl náročný a pečlivě provedený.  Negativní výsledky 

autorka dostatečně diskutuje, zejména délka tréningu (6 týdnů) se jeví jako ne dostatečná. Jsou to 

dobrá výchozí zjištění pro další výzkum.  

Nicméně jednu otázku do diskuze bych měl: jak moc mohly být výsledky ovlivněny diagnózou, resp. 

diagnózami dětí (neměly jen dyslexii, ale též poruchy pozornosti ve spojitosti s ADHD)? Autorka to 

zmiňuje v limitacích na s. 62, ale jen obecně (tj., že výsledky mohly být zkresleny), mohla by to prosím 

doplnit nějakou kvalifikovanou úvahou, jak (jakým směrem) výsledky mohly být ovlivněny? V čem se 

liší děti s dyslexií a ADHD? 

A přece jen bych jednu připomínku k empirické části měl – autorka měla uvést absolutní počty dětí 

s jednotlivými diagnózami a jejich kombinacemi. V grafu č. 3 (s. 47) jsou jen četnosti jednotlivých 

diagnóz, takže se nedovídáme nic o jejich kombinacích. Předpokládám, že do souboru nebyly 

zahrnuty děti jenom s dyskalkulií, ale že tato porucha se objevovala v kombinaci s jinou poruchou. 

Závěr. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako velmi dobrou až výbornou dle průběhu 

obhajoby. 

 

 

V Brně 28. 8. 2017       Prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.    

 


