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Cíle práce, použitá metodika zpracování a její vhodnost 
Cíl práce je jasně uveden a stanoven již v úvodu a anotaci práce, zaměření práce vychází 
nejen z hlubokého a dlouhodobého zájmu autorky o danou problematiku, ale i z její odborné 
praxe. Mimo hlavního cíle si autorka stanovila další dílčí cíle a jako metodu zkoumání využila 
jednak polostrukturovaných rozhovorů s rodiči a učiteli dětí s ADHD a jejich analýzu, ale i 
pozorování těchto dětí v přirozeném prostředí, které pak zpracovala formou kazuistik, což je 
postup originální a ne zcela jednoduchý.  
Práce s odbornou literaturou a informačními zdroji 
Autorka prokázala velmi dobrou orientaci v dané problematice a schopnost pracovat 
s odbornou literaturou a dalšími informačními zdroji a rovněž využívat odbornou 
terminologii. Počet uváděných literárních zdrojů je velmi rozsáhlý, použité zdroje jsou 
aktuální a jsou uváděny odpovídajícím způsobem v textu i v seznamu použité literatury. 
Pozitivně hodnotím i velké množství použité cizojazyčné literatury.  
Formální a jazykové zpracování včetně práce s odborným jazykem, celkový dojem 
Formální a jazykové zpracování práce je na velmi dobré úrovni, autorka prokázala, že umí 
odpovídajícím způsobem využívat odbornou terminologii. Téma práce je odpovídající 
kombinaci autorkou studovaných oborů, práce je velmi precizně zpracovaná jak po stránce 
teoretické, tak praktické, svým rozsahem, obsahem a kvalitou přesahuje hranice bakalářské 
práce. 
Odborný přínos práce, originalita a praktické využití 
Vzhledem k tomu, že téma práce s dětmi s ADHD je stále velmi aktuální, zejména po stránce 
výchovných postupů ze strany rodiny, je práce aktuální a přínosná, jak po teoretické, tak 
praktické stránce. Zaměření na problematiku předškolního věku dětí s ADHD je vcelku 
originální, toto téma nebývá příliš často zpracováváno. 
Splnění cílů práce, celkový postup řešení a závěry  
Cíle práce byl splněn, postup řešení práce byl adekvátní a závěry autorkou zjištěné byly opět 
velmi precizně zpracovány.    
Otázky a úlohy k obhajobě závěrečné písemné práce 
Popište postup při motivování rodičů k optimální výchově dítěte s ADHD. 
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