
Posudek na bakalářskou práci Miroslavy Peterové 
"Syndrom poruchy pozornosti spojený s hyperaktivitou" 

Autorka výše jmenované bakalářské práce vychází z pozic bohaté empirické zkušenosti a 
zaměřuje se na jeden z psychologických problémů současného elementárního školství - na 
problémy pozornosti, snížené koncentrace a hyperaktivity. 

Ve snaze porozumět tomuto problému, odkrýt jeho etiologii a shromáždit možnosti nápravy 
této poruchy, jsou také řazeny jednotlivé kapitoly. 
Lze říct, že jejich skladbaje logická a smysluplná. 

Úvodní stránky jsou stručným historickým pohledem na tuto problematiku, následující 
I. kapitola se zaměřuje na teoretické vymezení pojmů ADHD a ADD. 
Jde o text, ve kterém nás autorka seznamuje s těmito pojmy, dotýká se problémů, které 
navozuje ne zcela soustavné vymezení těchto pojmů. Zejména v oblasti srovnání s LMD je 
patrné značné zjednodušení. Určitě by bylo ocenění hodné, kdyby autorka zaujala určitý 
postoj k nejednoznačnosti v této terminologii a nepřecházela "pojmové střety" pouhým 
konstatováním, je však otázka, zda tento typ interpretace, má být řešen v bakalářské práci. 
Autorka by v průběhu obhajoby mohla vysvětlit větu ze str. 9, že " ... ADHD '" je 
přibližně ekvivalentem dříve užívaného pojmu LMD". Při této příležitosti by bylo zajímavé 
znát rovněž autorčin názor na znění školského zákona, které zahrnuje tuto problematiku do 
kategorie zdravotního postižení. 

II. kapitola má v práci rovněž své funkční místo, autorka se zabývá projevy syndromu ADHD 
v jednotlivých vývojových obdobích. Na tomto místě mohla být autorka poněkud 

systematičtější a převést projevy syndromu ADHD z této kapitoly a rozšířit výčet příznaků 

této poruchy. Nicméně kapitola, ve které je uveden výčet hlavních příznaků této poruchy je 
přehledná a tvoří základ pro stěžejní kapitolu práce - analýzu projevu syndromu ADHD ve 
škole a řešení možnosti nápravných postupů. 

Až potud teoretická práce je doplněna charakteristikami dvou chlapců s diagnostikovanou 
poruchou ADHD, které autorka sledovala během vyučování a dovedla jejich pozorování do 
kvalitních, relativně přesných a velmi citlivých závěrů. 
Z těchto charakteristik jednoznačně vyplývá, jak studium teoretické problematiky ve 
spojení s učitelskou praxí a fundovaným zájmem je diagnostickým přínosem a 
obohacením v oblasti metodické způsobilosti. 

I když práce není nikterak novátorská a vychází z literatury dostupné v tuzemské nabídce, 
autorka prokázala dostatečnou schopnost orientace a plnou samostatnost při jejím využití. 

K práci mám připomínky především formálního charakteru: 
ne dostatečně pečlivá korektura textu ( překlepy), 
v textu na mnoha místech chybí odkazy na literaturu, 
literatura v konečném seznamu není abecedně řazena. 



Předložená práce Miroslavy Peterové plně splnila požadavky kladené na bakalářskou práci a 
pouze s ohledem na uvedené připomínky hodnotím tuto práci vel m i dob ř. e. 

V Praze, 6. června 2008 
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