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Text posudku  

 

      Cílem disertační práce bylo pro Adama Šimka vyhodnotit připravenost učitelů 

v základních školách pro práci s žáky, u kterých se projevuje hyperkinetická porucha – 

ADHD. Jde o téma, které se ocitlo v současnosti mezi pedagogickými či speciálně 

pedagogickými pracemi jako značně frekventované. Nelze na margo tohoto tématu 

poznamenat, že by šlo o téma zcela nové, ale potřeba průběžného sledování úrovně práce 

učitelů s uvedenými žáky  je s ohledem na situaci v současném českém školství stále aktuální.  

     Disertační práce má rozsah 111 textových stran. Práce je doplněna jednou přílohou – 

vzorem dotazníku pro pedagogy. V seznamu použité literatury uvádí doktorand 55 položek 

současných knižních odborných zdrojů s vysokým zastoupením originálních zdrojů 

v angličtině.   

     Samotný text disertační práce je zpracován pečlivě. Práce je tradičně rozčleněna na 

teoretickou a empirickou část.  Teoretická část obsahuje 12 ne příliš rozsáhlých kapitol, které 

doktorand dále členil do subkapitol. Nejrozsáhlejší kapitolou je kapitola 5. Klinické příznaky 

ADHD. Souhrně   lze konstatovat, že obsah teoretických kapitol poskytuje dostatečný prostor 

pro vymezení teoretických východisek následně zkoumané problematiky. Mgr. Šimek 

v teoretických pasážích průběžně odkazuje na relevantní současné české i zahraniční odborné 

zdroje. Rozčlenění teoretických kapitol do vysokého počtu dvanácti menších celků však 

čtenáři neusnadňuje vhled do reflektované problematiky. Doporučuji, aby doktorand u 

obhajoby podal návrh uspořádání teoretických pasáží do menšího počtu hlavních kapitol. 

Všechny kapitoly teoretické části disertační práce se vyznačují  propracovaným textem a 



dostatečným počtem odkazů na odborné prameny ze seznamu použité literatury. 

    Základem empirické části disertační práce je volba smíšeného výzkumného designu. 

Výzkumné šetření bylo cíleno na znalosti učitelů o problematice ADHD a na jejich zkušenosti 

s výukou žáků s uvedenou neurovývojovou poruchou. Kvantitativní výzkum byl realizován 

prostřednictvím dotazníkového šetření (vzor v příloze), kdy se Mgr. Šimkovi podařilo oslovit 

199 učitelů ZŠ. Po vyhodnocení kvantitativní části výzkumu bylo provedeno výzkumníkem  

šetření kvalitativní, ve kterém doktorand oslovil dalších patnáct  pracovníků. Jakým způsobem 

vybral Mgr. Šimek oněch dalších 15 účastníků pro kvalitativní šetření?  

     Z metodologického hlediska disertační práce splňuje požadované náležitosti. Doktorand si 

stanovil cíle výzkumu, formuloval 5 výzkumných otázek, zvolil adekvátní výzkumné metody 

pro potřeby svého výzkumného šetření. Zejména dotazník o 45 položkách skýtá dostatečně 

široký prostor k získání výzkumných dat. Návratnost v dotazníkovém šetření 22% v podstatě 

koresponduje s možnostmi realizace výzkumného šetření v době uzávěry škol v roce 2020. 

Data od 199 učitelů ze 30 různých škol do jisté míry objektivizují provedené výzkumné 

šetření. Jaký byl vztah mezi 199 respondenty v rámci dotazníkového šetření a 15 pedagogy – 

účastníky kvalitativního šetření? Výsledky výzkumného šetření jsou doktorandem podrobně 

komentovány. Za vhodné považuji ilustrativní uvedení výtahů ze studijních plánů Pedagogické 

fakulty UJEP v Ústí nad Labem, které názorně poukazuje na důležitost zkoumané 

problematiky. Výsledky výzkumného šetření doktorand komentuje zejména v kapitole 23. 

Diskuze (str. 97 – 99). Závěr práce obsahuje přiměřenou reflexi ze strany autora práce.   

  

 

Závěr 

    Závěrem lze konstatovat, že disertační práce Mgr. Adama Šimka splňuje požadavky 

obsahové i formální standardně kladené na disertační práce v oboru pedagogika. Autor 

prokázal schopnost samostatné tvůrčí práce v oboru. Práce přináší původní výsledky 

v uvedené oblasti.  Doporučuji, aby  disertační práce Adama Šimka byla přijata k obhajobě.  
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