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Aktuálnost tématu, obsahová struktura, formulace problému a cíle práce: 

Téma práce je velmi aktuální i přínosné vzhledem k problematice inkluze. Struktura práce má 

základní členění, avšak občas nejsou části naplněny odpovídajícím obsahem. Problém a cíl 

není formulován v úvodu, viz dále. 

Úroveň teoretické části, kvalita práce s literaturou:  

Teoretická část vychází z 42 zdrojů správně citovaných a prokazuje zájem autorky o téma a 

dobrou orientovanost v základní literatuře k problematice ADHD. Domnívám se však, že by 

toto části prospělo logičtější řazení kapitol, optimálně od ADHD k účasti dětí s touto 

poruchou v běžné škole a v běžné pohybové aktivitě. Části, které se týkají ADHD, jsou 

zpracovány velmi pěkně, oproti kapitolám obecnějším, kde je hlavním problémem 

terminologická nepřesnost – sport je citován dle Evropské charty sportu, ale následně je 

chápán zcela jinak. Proto prosím, aby byly jasně definovány termíny a jejich vztahy – sport, 

tělesná výchova, pohybová aktivita, které jsou v práci užívány. Psychomotorika není dobře 

definována a nelogicky je více rozpracována, než jiné aktivity. V práci se s ní však nijak dále 

nepracuje, nikde dále se neobjevuje. Menší nepřesnosti: s.28 – jemná motorika nejsou míčové 

hry, kap. 3.1.2.1 opomněla zásadní problém hyperaktivního dítěte, je však uveden na s. 24. 

Metody, vhodnost, logika postupu práce: 

Cíl a dílčí cíle jsou formulovány odpovídajícím způsobem, avšak zcela nepřehledně. Pro 

přehlednost by bylo třeba dílčí cíle oddělit, podobně jako výzkumné otázky očíslovat, pro 

další práci s nimi. Některé z otázek neodpovídají zcela cílům a 5. otázka není zcela jasná. 

Jako metoda byl zvolen rozhovor o třech vybraných diagnostikovaných chlapcích – základem 

výzkumu jsou tedy případové studie. Metody jsou však opět uvedeny a popsány poněkud 

nepřehledně. Postup práce je dále logický. 

Úroveň analýzy, interpretace a diskuze: 

Tři případy jsou na základě rozhovorů popsány ze tří pohledů – rodiče, učitelka a trenér(ka). 

Informace, které autorka získala, jsou interpretovány velmi vhodně. Ve shrnutí těchto 

informací autorka celkem dobře popisuje zjištěné, avšak některá konkrétní opatření již 

neuvádí, což je škoda. Odpovědi na 1. a 5. otázku se zde víceméně shodují, ale domnívám se, 

že by 5. otázka měla být zodpovězena jinak. Již v kap. výsledků formuluje doporučení, která 

by bylo vhodné uvést až v diskuzi po srovnání se zdroji, které uvádí. Např. opomíjí 

Jucovičovou, Žáčkovou…rady pro rodiče, což se velmi nabízí ke zhodnocení zjištěných 

technik. Pak by doporučení, která uvádí, měla větší váhu. 

Formulace závěrů, přínos a využití výsledků:  

Závěry bohužel uvádějí souhrn práce, který sem nepatří. Jasně formulovaná konkrétní zjištění 

z práce, která sem naopak patří a měla by být strukturovaná, se ztrácí v textu. Sem by také 

náležela uvedená doporučení v shrnující podobě.  

Formální stránka práce: 

Formálně je práce na odpovídající úrovni. Asi dvakrát se objevilo opakování podobné věty 

(např. s. 26, kap. 3.5 druhý odstavec. Na s. 38 a 47 jsou použity chybná přivlastňovací 

zájmena: jeho-svými sourozenci, jeho-své pravdě. 

 



 

Celkové zhodnocení práce: 

Autorka v práci prokázala výrazné osobní zaujetí pro téma a problematiku dětí s ADHD ve 

vztahu nejen k pohybové aktivitě. Získala řadu velmi konkrétních a zajímavých informací, 

které jsou cenné, škoda, že je nevyužila více. Práce však prokazuje velmi dobrou schopnost 

autorky vymezit problém a řešit jej vhodným způsobem.  

Práci doporučuji k obhajobě. 

  

Otázky: 

Definujte použité termíny. 

Zkuste najít zcela konkrétní techniky, které rodiče, učitelky a trenéři užívali. 

Zkuste zpřesnit 5. otázku a odpovědět konkrétně. 
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