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Průběh obhajoby: Školitelka dr. Marie Linková představila uchazeče, jeho průběh
studia, jeho odborný životopis a průběh psaní disertační práce.
Autor disertační práce Adam Šimek představil svoji práci v power
pointu. Na začátku pohovořil o motivaci, která ho přivedla k tématu
práce.V teoretické části uvedl základní premisy, které se dotýkají
současných problémů ADHD. Například, že lze vidět i pozitivní
stránky této poruchy, jako jsou kreativita, vyšší kreativita,
produktivita ....
Popsal metodologii disertační práce, výzkumný vzorek, metodu,
výzkumný vzorek.Na závěr se zaměřil na závěry a doporučení, které
vzešly z celé práce.
V této fázi byly přečteny oba oponentské posudky.
Autor disertační práce odpověděl na dotazy oponentů. Například,
proč v teoretické části je takové množství kapitol (12). Nebo aby
vysvětlil, proč je poměrně velký podíl citované literatury starší 10
let. Otázky Adam Šimek zodpověděl.
V rámci diskuse po zodpovězení otázek a připomínek oponentů
zaznělo několik dotazů, jako např.: Jak jste byl spokojen, nebo jaké
máte zkušenosti s prováděním výzkumu na vybraných alternativních
školách (Doc. Petr Franiok). Přístup byl různý, většinou ředitel
nedirektivně požádal učitele o účast učitelů. Nebo téma, jestli je
počet dětí s touto poruchou tolik, že to nezvládají. Diskuse probíhala
i na téma, jak připravit učitele pro práci s dětmi s touto poruchou
pozornosti (současná situace v této přípravě je v tomto případě spíše
nahodilá), a také asistentů na školách. Prof. Bendl otevřel otázku, jak
byl postaven výzkumný problém. Zda lze tento výzkumný problém
ověřit exaktně. Autor disertační práce na tyto otázky reagoval s
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porozuměním.
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