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Jméno a příjmení studenta: Ludmila Mikuluvková
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Identifikační číslo studenta: 59796298

Typ studijního programu: bakalářský
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Název práce: ADHD u dítěte v předškolním věku
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Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: PhDr. Mgr. Monika Mužáková, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Marie Mlčková, Ph.D.

Datum obhajoby : 18.09.2018 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Studentka představila téma bakalářské práce. Zaměřuje se na

problematiku děti se syndromem ADHD v prostředí mateřské školy.
Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce. Uvedla postup
řešení praktické části práce. Realizovala kvalitativní šetření, metodou
rozhovoru se pokusila popsat problémy spojené s výchovou dětí s
ADHD v předškolním věku. Použila strukturovaný rozhovor se
dvěma rodiči a třemi pracovníky mateřské školy. Výstupy práce byla
schopna uvést pouze s pomocí textu v připravené ppt prezentaci. 
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že popis metody sběru dat i charakteristika
respondentů nejsou dostatečné. Přímé citace jsou nadbytečně dlouhé.
Práce vykazuje gramatické chyby a stylistickou neobratnost.
Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
problematice průběhu šetření a možnému návrhu, jak zlepšit
spolupráci MŠ s rodiči dětí, u kterých je podezření na syndrom
ADHD. Diskuze byla zaměřena na problémy ve formulaci výsledků
práce a nepřesné vyjadřování při vyvozování závěrů. I přes značné
metodologické nedostatky studentka bakalářskou práci obhájila. 

Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: dobře

Výsledek obhajoby: dobře
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