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Posudek na diplomovou práci 

Posudek vedoucího diplomové práce 

 

Podpora kognitivního rozvoje dospívajících se specifickými poruchami učení, 

 

kterou předkládá Bc. Lucie Jungwirthová 

 

Předložená práce se pokusila empiricky ukotvit metodu rozvoje kognitivních funkcí u druhostupňo-

vých žáků se specifickými poruchami učení (dále SPU), kterou vyvinula ve spolupráci s odborníky spo-

lečnost CZ.NIC. Jde o rozvojové herní aktivity, původně určené pro tablety, dnes již použitelné i na 

počítačích, které si kladou za cíl posilovat tradiční deficity, jež se projevují u jedinců s SPU a opakova-

ně byly popsány v odborné literatuře. Zároveň jsou určeny pro věkovou kategorii, pro kterou často 

postrádáme intervenční postupy. V neposlední řadě byly aktivity opakovaně evaluovány žáky druhé-

ho stupně a autorky metody shledaly, že jsou pro tuto cílovou skupinu přiměřené náročné i atraktivní 

a jsou využívány ve výuce i ve volném čase dospívajících. Doposud však neproběhla studie, která by 

jednoznačně ukázala, že mají příznivý dopad na rozvoj oslabených oblastí, jež si kladou za cíl tréno-

vat. 

Teoretická část diplomové práce shrnuje základní informace o SPU a následně nabízí výčet různoro-

dých intervenčních postupů pro dospívající se SPU. Součástí kapitoly je také téma využití moderních 

technologií, což je v dnešní době plně relevantní, avšak ukazuje se, že v českém prostředí jsou mož-

nosti prevence či intervence v tomto formátu, obzvlášť pak pro dospívající se SPU, stále limitované. 

Text stručně zachycuje vše podstatné. Za sebe bych pokládala za vhodné poněkud více čerpat ze za-

hraniční literatury, protože české zdroje jsou relativně omezené. Navíc je pozoruhodné, jak se na 

odborné úrovni věnují v zahraničí specifickým poruchám učení psychologové, zatímco v našem pro-

středí je to stále především doména speciálních pedagogů. Psychologové zabývající se výzkumně 

touto problematikou tvoří velmi nepatrnou skupinu odborníků. 

Těžiště práce rozhodně leží v empirické části. Autorka realizovala dva ucelené několikatýdenní kogni-

tivní tréninky se skupinami druhostupňových žáků se SPU. Zároveň vytvořila pro výzkumné účely 

diagnostickou baterii, která mapovala úroveň dovedností a schopností sledovaných žáků. V nepo-

slední řadě data porovnávala se srovnávací skupinou tvořenou opět žáky se SPU, kteří trénink nepod-

stoupili. Tvorba výzkumného designu a samotný sběr dat byly velmi časově náročné a vyžadovaly 

značné zaujetí a výzkumné nadšení autorky. Šlo o dlouhodobý výzkumný projekt, který kladl nároky 

na cílovou skupinu i autorku studie a vyžadoval po ní intenzivní zapojení do sběru dat v terénu. Sou-

časně si zaslouží ocenění, jak důkladně byl celý výzkum promyšlen. Rozhodně není samozřejmostí 

v rámci diplomových prací uskutečnit obdobné studie, které zahrnují experimentální i srovnávací 

skupiny. 

Získaná data byla kvantitativně zpracována a navzdory původním předpokladům nepotvrdila jedno-

značný efekt tréninku, ač naznačila zajímavé trendy. Výsledky jsou pečlivě prezentovány v textu i 

graficky. Jsou náležitě interpretovány a následně shrnuty v přiměřeně rozsáhlé diskusi, v níž se autor-

ka především vyrovnává s faktem, že se výzkumné předpoklady nepotvrdily. Za sebe se domnívám, že 

významnou roli mohl hrát čas. Vzhledem k náročnosti výzkumného designu nebylo možné dlouhodo-
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bě do škol, v nichž sběr dat probíhal, docházet. Spolupráce vždy trvala jen několik týdnů. Obsáhlejší 

trénink by pravděpodobně přinesl jiné údaje. 

Celé téma je zpracováno se zaujetím a zájmem pro uvedenou oblast. Autorka studii zpracovávala 

bezmála dva roky a věnovala se jí velmi usilovně. Z práce je zjevné, že se v problematice orientuje. 

Prokázala odborné znalosti při zpracování teoretické části i metodologické dovednosti při prezentaci 

získaných dat. 

 

Na závěr otázky: Jaký jiný výzkumný design by autorka navrhovala při dalším prověřování efektivity 

použitého programu? Co získaná data znamenají pro praxi, pro práci s dospívajícími se SPU? 

 

Bc. Lucie Jungwirthová předložila práci, která splňuje požadavky kladené na diplomové práce. Dopo-

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

 

Doporučené hodnocení: výborně 

 

Praha 28. 8. 2017                                                                                                    PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. 


