
Posudek na bakalářskou práci Evy Hartmannové 
Controversies of Attention –Deficit/Hyperaktivity Disorder 
 
 Práce Evy Hartmannové se věnuje závažnému a v českém prostředí jistě badatelsky stále 
velmi zajímavému tématu: sleduje problematiku dětí trpících syndromem ADHD a především 
otevírá v české literatuře prozatím ne příliš diskutované otázky související s pozitivy a riziky 
medikace jako formy překonávání symptomů ADHD.  
 
Autorka předkládá tuto bakalářskou práci v jazyce anglickém v rozsahu 46 stran a cca 4 stran 
příloh. Z hlediska formy zpracování se jedná o práci teoretickou, postavenou na analýze 
především zahraniční zdrojové literatury k tématu a – jak již název práce napovídá- 
kontrastování rozdílných badatelských a teoretických pozic a postojů k mediaci ADHD. 
 
V úvodní části vlastního textu autorka vtahuje čtenáře do hlavního tématu práce: identifikuje 
rozporná a problematická témata spojená s ADHD: diagnostiku a především medikaci této 
poruchy. Ukazuje medikaci ADHD jako citlivé téma plné emocí, obav a strachu, především 
kvůli existujícím signálům spojitosti medikace ADHD a syndromu náhlého úmrtí (SNU). 
Slibuje pak na základě vhodného badatelského materiálu osvětlit souvislosti medikace ADHD 
a syndromu náhlého úmrtí a prezentovat informace o současné úrovni poznání v této oblasti, 
případně pak podat jasnou odpověď ve smyslu kauzálního vztahu medikace ADHD a SNU.  
 
Samotnou analytickou – a z hlediska zvoleného tématu dle mého názoru také nosnou část 
textu představuje kapitola 3, ve které autorka prezentuje nejvýznamnější studie, které 
usilovaly otázku vazby mediace ADHD a SNU rozklíčovat. Předcházející částech 
předkládané práce se věnuje vymezení ADHD , etiologii, diagnostice a formám léčby této 
poruchy.   
  
Text bakalářské práce Evy Hartmannové je čtivý a má jasně vystavěnou myšlenkovou linii 
s hlavním cílem nabídnout čtenáři odpovědi na kontroverzí otázky spojené s medikací této 
poruchy. Jak už jsem naznačila, práce vychází ve svých zdrojích ze zahraniční, převážně 
americké literatury. Domnívám se, že tento fakt by měl být jasně v textu reflektován a 
komentován, případně zdůvodněn. V celém prezentovaném textu totiž chybí informace o 
stavu diskutované kontroverzní otázky v českém prostředí a literatuře, což se domnívám by 
práce obhajovaná na půdě české university měla obsahovat.  
 
Samotná analytická část textu ( zejm. kap. 3) je dle mého názoru dosti stručná a staví 
převážně jen na analýze  závěrů, které činí autoři citovaných studií. Tímto způsobem dle 
mého názoru mohou unikat klíče -vycházející z metodogie citovaných výzkumů nebo jejich 
designu- pro formulaci zdrojů pro rozpory v názorech na sledované téma.  
Čtenář by také jistě znal klíč, který vedl k výběru citovaných studií  nebo postupy, kterými se 
autorka „dobádala“výběru daných studií.  
Především závěr práce je velmi stručný a dává jen velmi málo prostoru pro formulaci 
vlastních závěrů autorky a žádný prostor pro identifikaci zdrojů (výše již zmíněných) neshod 
ve výsledcích jednotlivých studií vazby medikace a SNU  u dětí s poruchami chování, resp 
ADHD.  
 
Z hlediska formy trpí předkládaná práce důsledky časového presu v závěru tvorby tohoto 
textu- v textu je několik nesrovnalostí ve formátování, objevují se neoznačené či ne jasně 
určené citace ( viz např. 42 nahoře), příliš dlouhé doslovné citace ( doslovná citace 



překračující tři řádky se zpravidla neodlišuje kurzívou v uvozovkách, ale odsazením a 
zmenšením velikosti písma ) atp. 
 
Práci Evy Hartmannové i přes výše uvedené výtky doporučuji k obhajobě a navrhuji 
hodnocení 25 bodů.  
Gabriela Málková, Ph.D.  


