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Hodnocení bakalářské práce
autorky Martiny Czibulkové

DÍTĚ S PORUCHOU POZORNOSTI A HYPERAKTIVITOU - SYNDROM ADHD

1.Volba tématu

Autorka citací " Dítě má jen jedno dětství a má právo prožívat je bez potlačování svých
přirozených potřeb a zájmů" / John Deset / přesně vystihuje jedinečnost a
neopakovatelnost každého jedince.
Cílem autorky není jen vymezení pojmu ADHD, ale nastínění cest k pochopení
problematiky vývoje dítěte s touto diagnózou. Téma je aktuální, důležité, protože dětí
s různými poruchami chování přibývá.

2. Teoretická část

V teoretické části se autorka zabývá historií zkoumání syndromu ADHD, definuje a
vymezuje problém, uvádí charakteristické projevy ADHD, zabývá se diagnostikou, dále
doporučenou nápravou ADHD, neopomíjí terapii zaměřenou na rodiče a učitele, edukaci a
prevenci, popisuje specifické poruchy učení,
Teoretická část je vedena citlivě, přehledně, vyzdvihuje příčiny a projevy syndromu
ADHD a ukazuje možná řešení.

3. Empirická část

Cíl výzkumu je jasně definován: porovnat údaje získané o syndromu ADHD z literatury se
zkušenostmi rodičů, pedagogů a odborníků.
Výzkum je veden přehledně, má vypovídající hodnotu o příčinách potíží a možnostech
nápravy.
Přínosné je srovnání rodičů dětí se syndromem ADHD a rodičů dětí bez syndromu
ADHD.
Návratnost dotazníků, jak uvedla autorka, byla vysoká.

4. Závěry práce

V práci je na základě zmapování problematiky poukázáno na zvyšující se výskyt
syndromu ADHD u dětí vystavených negativním vlivům v průběhu těhotenství a porodu.

Dále je autorkou uváděno zjištění informovanosti rodičů po stránce diagnostické, ale i
zjištění nutnosti informovat rodiče o metodách vedoucích k úspěšnému začlenění dětí se
syndromem ADHD do společnosti.

V tomto závěru vidím hlavní přínos bakalářské práce.

5. Literatura a práce s literaturou

Obsahuje 19 titulů, literatura vhodně doplňuje uvedený text, Je použita jako zdroj
informací, ale i pro porovnání s poznatky vlastní práce.
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6. Kvalita příloh

V doplňující části jsou uvedeny 4 přílohy, které jsou kvalitně zpracovány a doplňují
teoretickou část.

7. Celkové stanovisko oponenta

Jde o kvalitní práci, která je psána srozumitelně, téma je rozpracováno citlivě na základě
poznání dané problematiky.

Navrhuji hodnocení - výborně.

Diskuse - úloha pedagogicko-psychologické poradny při spolupráci rodiče a pedagoga
v případě dítěte se syndromem ADHD / nasměrování rodičů při neúspěších ve
ve výuce /

- spolupráce lékaře a pedagoga

8. Klasifikace bakalářské práce - výborně

Marie Šmídová !

Speciální pedagog
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