
 

 

Vyjádření školitele k charakteristice činností Mgr. Adama Šimka v doktorském studiu 

 

 

 
Mgr. Adam Šimek absolvoval v letech 1995-2000 na Pedagogické fakultě Univerzity J. E. Purkyně v 

Ústí nad Labem magisterské studium oboru Biologie, Tělesná výchova a sport. 

 

V r. 2013 úspěšně absolvoval přijímací řízení do kombinované formy doktorského studijního programu 

Pedagogika. Vzhledem k přerušení studia byly (v souvislosti s odchodem některých vyučujících) 

schváleny drobné dílčí úpravy ISP.  

 

Mgr. Adam Šimek splnil zkoušky z 6 dílčích předmětů: Obecná pedagogika (prof. PaedDr. S. Bendl, 

Ph.D.), Přínosy současné pedagogické psychologie pro účinné vyučování a učení (prof. PhDr. Z. Helus, 

DrSc.), Zdravotní gramotnost v interdisciplinárním diskurzu (PhDr. M. Zvírotský, Ph.D.), Správa a 

řízení školy (prof. PhDr. K. Rýdl, CSc.), Úvodní teoreticko-metodologický kurz (doc. PaedDr. J. 

Vašutová, Ph.D.), Anglický jazyk (Mgr. P. Laštovička).  

 

30. 1. 2020 absolvoval státní doktorskou zkoušku. 

 

Mgr. Šimek se dlouhodobě a pravidelně účastní odborných konferencí a sjezdů odborných společností. 

Např. již od r. 2008 doposud se každoročně účastnil Psychiatricko-psychologických konferencí Pokroky 

v péči o závažná duševní onemocnění, Česko-slovenských psychofarmakologických konferencí 

Jeseník, odborných sympózií zaměřených na nové poznatky o léčbě ADHD. Předložil i certifikáty o 

účasti na Česko-slovenských psychiatrických sjezdech a sjezdech Psychiatrické společnosti. Od r. 2018 

se podílí na organizaci seminářů a workshopů pro psychology a psychiatry, pracovníky PPP i učitele. 

V rámci odborných seminářů pro PPP a učitele Libereckého kraje realizoval přednášku na téma ADHD 

– problematika celého dne. 

 

Problematice ADHD se Mgr. Šimek věnoval i ve své disertační práci s názvem Analýza připravenosti 

učitelů zvládat problematické chování dětí s neurovývojovou poruchou ADHD. 

Autora je jistě potřebné pochválit za osobní nadšení a zaujetí pro téma, poctivou odbornou přípravu, 

aktivitu během konzultací, zodpovědný přístup k realizaci empirického šetření, samostatné zpracování 

disertační práce. Domnívám se, že disertace má požadovanou formu, stejně tak odborný aparát v rámci 

platných norem. Shledávám nespornou původnost výsledků, věcnou interpretaci i korektní diskusi 

s oprávněným zřetelem k potřebám živé praxe v současné škole. Doporučuji disertační práci Mgr. 

Adama Šimka k obhajobě. 

 

 

 

 

V Praze 6. 12. 2021       PhDr. Marie Linková, Ph.D. 

          školitelka 

 

 

 
 


