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1. Volba tématu
Studentka si zvolila vhodné téma, protože problematika dětí se syndromem ADHD, ADD,

s vývojovými SPU je stále aktuální a týká se odborné i laické veřejnosti. Zaměstnává rodiče, učitele,
vychovatele, speciální pedagogy, psychology, psychiatry, neurology, .... Tvoří značnou část náplně
práce pedagogicko-psychologických poraden, speciálně pedagogických center i psychiatrických
ambulancí a jiných odborných pracovišť.

Úvod - v poděkování je chyba: "... všem zúčastněným rodičům ... " (písmeno .rn" vynechané)

Str. 8 - " ... a přeci se někde najde nějaký potomek. .. " Vzhledem k procentuálnímu výskytu a
důkazní empirické části bych doporučovala vyhnout se této nahodilosti "někde, nějaký",
jelikož zastoupení dětí i dospělých v populaci se sy ADHD a SPU je značné.

Str. 9 - "... nepřející lidé z okolí, kteří vidí stále jen to zlobivé a neposedné dítě ..... Co Ti lidé nepřejí
nebo naopak přejí rodičům a danému dítěti? Vhodnější by bylo "nechápající lidé". Úvod je
zakončen dobrým citátem.

2. Teoretická část
Zvolená problematika je zřetelně definována, přehledně rozpracována, poznatky jsou řazeny

strukturovaně a navazují na sebe. Je čerpáno z odborné literatury a výňatky z ní jsou vhodně voleny
k tématu a upřesnění sledované poruchy.

Str. 14 - zde chválím za úvahu nad pojmem "lehká" a přesto "závažná" porucha. "Bohužel i
minimální poruchy mohou pro budoucí život dítěte nést maximální následky". Již před lety
pan profesor Matějček říkával, že "lehké odchylky od normálního vývoje nabývají čím dál
většího významu".

Str.15 - důležité konstatování: "dítě s ADHD nelze převychovat, přetvořit k obrazu svému ...•. (Pozn.:
Častá chyba v předškolních i školních zařízeních, jde o přístup k dítěti i celé problematice
syndromu ADHD, ADD - dříve LMD).
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Str. 20 - chyba v písmenu: " ... často se s oblibou předvádění. .. " (předvádějí)

Str. 39 - EEG biofeedback je popsán správně dle dostupných informací i propagace této metody.
Zde jen pro informaci uvádím svůj trochu méně optimistický názor k úspěšnosti této
metody. Souhlasím s tím, že trénink je nenásilný, hravý a bezbolestný. Pro děti zpočátku
velmi zajímavý, zábavný a stimulující (počítač, program, elektrody EEG atd.). Pro děti
s ADHD však po 10 a více aplikacích málo zajímavý, záleží na věku a schopnosti
soustředění, jinak se objevuje neklid, ba i odpor. Po dobu trvání docházky na EEG
biofeedback jsou znát výsledky, ale po ukončení se děti s výraznějšími projevy sy ADHD i
SPU vracejí k původnímu chování a výkonům, takže je vhodné po půlroce až roce celou
sérii případně zopakovat, což je pro řadu rodičů i z ekonomického hlediska méně dostupné.

Tato metoda je opět jednou z mnoha jiných. U každého dítěte s ADHD záleží na správné
diagnóze a přístupu, volbě indiv. pomoci a střídání činnosti, atd. Někomu pomůže více,
někomu méně.

Str. 42 - Specifické poruchy učení
Zde chybí přesnější definování SPU. Úvodní definice dle Selikowitz (2000) jako

.neočekávaný a nevysvětlitelný stav" by těžko obstál jako žádost o integraci dítěte a dotace na
řediteli školy a MŠMT ČR.

Doporučovala bych více rozepsat, proč tyto poruchy jsou vývojové a proč specifické a
kdy hovoříme o dysfunkci CNS (proč "dys"- jako dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, dysmúzie aj.).

Str. 43 - Chybí informace, že SPU nejsou vždy na bázi sy ADHD, mají neurotickou, hereditární i
nejasnou etiologii, ale nad 50 % výskytu převažuje souvztažnost se sy ADHD, ADD.

Vhodné ie zdůraznit, že SPU jsou zařazeny do Mezinárodní klasifikace nemocí dle 10.
revize ze Zenevy 1992. Je to důležitý údaj pro rodiče i učitele a pediatry. (Pozn.:
Studentka má tento údaj v seznamu literatury)

Str. 46 - Porucha matematiky - dyskalkulie
V klasifikaci nemocí má kód F 81.2 Specifická porucha počítání.
Studentka zde uvádí 7 forem dyskalkulie, ale správně jich je 6, a to:

~ Praktognostická
~ Verbální
~ Lexická
~ Grafická
~ Operacionální
~ Ideognostická

U praktognostické jí chybí stručný popis jako má u ostatních. Grafomotorické obtíže
spadají do grafické formy dyskalkulie.

Kromě pojmu dyskalkulie - vývojová SPU - existují i pojmy kalkulastenie, hypokalkulie,
oligokalkulie a akalkulie, které též mohou souviset se sy ADHD, ADD, ale ve výukovém
procesu nesouvisejí s klasifikačním přístupem k SPU.

3. Empirická část
Základní hypotéza, stanovení výzkumného problému - bez připomínek.
Volba vzorku, použité metody a jejich zpracování - vhodná volba. Kombinace dotazníku i

internetového vzorku hodnotím jako dobrý nápad, včetně zjištění, že rodiče jsou aktivní
a navštěvují stránky určené pro rodinu.

Zpracování, barevné grafy i diskuse a popis - pečlivé, vypovídající, informativní.

Str. 54 - důležitý poznatek - rodiče dítěte s ADHD či SPU jsou opravdu mnohdy lépe informováni
než příslušní odborníci (učitelé, lékaři, inspektoři).
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Str. 64 - "pevná pravidla" nejsou na škodu, ale lepší je hovořit s rodiči o vymezení hranic, které
každé dítě potřebuje mít. ..

4. Závěry práce
Tato práce je přínosem k dané problematice, čerpá z novějších i starších zdrojů literatury

a vede k zamyšlení, jak v praxi využít všechny tyto poznatky a aplikovat je v každodenním
životě. Je to i podpora nekonečné trpělivosti a péče rodičů. Také odborníci zde naleznou oblasti
doplňující jejich úhel pohledu.
Pozn.: Zaujal mě statistický výsledek dětí s enurézou k sy ADHD.

5. Literatura a práce s literaturou
V seznamu literatury mi chybí jakákoliv kniha profesora Matějčka, který tématice LMD

(ADHD, ADD) a SPU zasvětil celoživotní dílo a věnoval se i výchově, volbě trestů a motivaci,
výzkumu příčin atd. Reprezentoval naši zemi mezinárodně a byl i zakladatelem společností
zabývajících se touto problematikou.

Teorií i korekcí SPU dyskalkulie se zabývá PaedDr. Josef Novák, z jehož materiálů
čerpají učitelé při nápravě ve škole. Dále profesor Košč, Dr. Kumorowitzová aj.

6. Přílohy
Jejich kvalita i uspořádání odpovídající, velmi dobré.

7. Celkové stanovisko
Práce splnila očekávání a potvrdila hypotézy výzkumného problému. Někde se podrobněji

zabývá dílčí metodou na úkor širšího pohledu na problém. Dobrá je teoretická část, čerpání
z literatury i vlastní úvahy, ale jsou tam mezery. Pokud by studentka uvažovala o dalším
magisterském studiu, mohla by navázat a důkladněji některé oblasti rozpracovat.

Otázky: 1/ Jakou roli hraje při korekci SPU a ADHD lidský faktor?
2/ Které z přístupů a metod jsou studentce nejbližší?
3/ Co by dle svého výzkumu doporučila rodičům, kteří právě zjistili, že jejich dítě

má sy ADHD ? Kam se obrátit? Jak postupovat?

8. Klasifikace bakalářské práce - klasifikuji "velmi dobře".
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