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Miroslava PETEROVÁ: 
Syndrom poruchy pozornosti spojený s hyperaktivitou 

Bakalářská práce je věnována vymezení pojmu, popisu příznaků, způsobu 
diagnostikování a nápravě poruchy pozornosti s hyperaktivitou. Diagnózu 
autorka zasazuje do rámci školního fungování. Teoretické poznatky se autorka 
snaží doplňovat vlastní učitelskou zkušeností. 
Úvodní Historické ohlédnutí působí jako osvěžení. Obsahuje cenné informace, 
které by mohly být součástí pokusů o vymezení základních pojmů, resp. 
přispívají k jejich pochopení. 
V první kapitole Teoretické vymezení pojmů ADHD, ADD je zřejmá pojmová 
nejistota. Není zde jednoznačně vymezen vztah mezi užívanými pojmy 
(syndrom LMD, ADHD, hyperkinetická porucha). Autorka si protiřečí. Jednou 
v textu uvádí, že sy LMD a ADHD představují "přibližný ekvivalent". Jinde sy 
LMD popisuje jako mnohem širší pojem než ADHD. Zřetelně není vymezena 
ani vazba mezi poruchami učení a ADHD, resp. sy LMD. Zcela je opomenuta 
hypoaktivní forma poruchy (je jen stručně a bez souvislostí zmíněna v úvodu 
II. kapitoly). Přivítala bych systematičtější přehled příznaků uvedené poruchy. 
Přestože jsou popisovány na několika místech a z různých úhlů, jejich výčet 
není úplný. 
Zajímavé je členění příznaků ADHD podle věkových období (II. kapitola). 
Ve III. kapitole se autorka věnuje popisu projevů ADHD ve škole. Ty by však 
(také podle tvrzení autorky - str. 12) měly být shodné s projevy v ostatních 
prostředích. 

Práce uvádí způsob stanovení diagnózy ADHD. Velmi podrobně popisuje 
průběh psychologického vyšetření. Zde se však vyskytuje více nepřesností: 
Autorka píše (str. 29), že "lékařskými přístroji nejsme schopni syndrom 
diagnostikovat". Sama však později zmiňuje vyšetření EEG. Není pravda, že 
"diagnóza patří výhradně do rukou psychiatrů". Představy o psychologickém 
vyšetření jsou zkreslené. Pro celkové vyznění práce to však není podstatné. 
V závěru kapitoly o diagnostikování poruchy se mluví o opatřeních 
a psychofarmakologické terapii, o níž není v textu ani zmínka. 
Za přínosné považuji kapitoly Možnosti nápravy sy ADHD a Možnosti 
ovlivnění. Autorka zde zmiňuje hlavní metody, které mohou při práci s dětmi 
s ADHD účinně používat jak rodiče, tak učitelé. 
Ve IV. kapitole autorka zpřístupňuje vlastní zkušenost se dvěma chlapci 
s diagnostikovanou ADHD. Praktické doplnění dodává ucelenější pohled na 
problematiku dané poruchy. Dlouhá pasáž o kuřáctví dětí by mohla být 
redukována ve prospěch hlubšího popisu dvou žáků a jejich chování ve školním 
prostředí. 



Úroveň bakalářské práce je bohužel snižována několika formálními nedostatky. 
Anglický překlad názvu práce neodpovídá českému (přestože se jedná 
o odborný pojem z angličtiny přejatý). Vyskytují se překlepy. Literatura 
uváděná v textu pod čarou se neobjevuje v celkovém seznamu použité literatury. 
Ten by byl přehlednější v abecedním řazení. Uvítala bych více nomografií. 
Způsob práce s žáky s poruchami pozornosti a hyperaktivitou je pro dnešního 
učitele velkou výzvou. Zvolené téma považuji za zajímavé. Dalo by se díky 
dostatečnému zázemí v odborné literatuře i praktické zkušenosti autorky 
zpracovat s větší důkladností a systematičností. 
Posuzovaná práce splňuje požadavky na tento atest. Přes uvedené výhrady 
doporučuji bakalářskou práci k obhajobě s hodnocením velmi dobře. 
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