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Bakalářská práce Evy Hartmannové je soustředěna na sporná a mediálně diskutovaná 

témata spojená s hyperkinetickou poruchou (ADHD podle MKN 10), což je problematika 
velmi aktuální i vzhledem k vzrůstající evidenci dětí diagnostikovaných s touto poruchou. 
Souhlasím s autorkou, že na některé problémy – jako například spojování medikamentace 
stimulancií s náhlým úmrtím či se zvýšením rizika užívání návykových látek – je třeba 
aktualizovat podle nejnovějších vědeckých poznatků a zabránit tak jejich „bombastické“ a pro 
rodiče těchto dětí také potenciálně děsivé interpretaci v médiích.  

Autorka zpracovala svou práci v anglickém jazyce na 48 stranách, kapitoly jsou 
členěny přehledně a v seznamu literatury je uvedeno 21 titulů, převážně zahraničních. 
Autorka si vymezila tři základní otázky: 1) Zda jsou srozumitelná a funkční diagnostická 
kritéria a metody pro určení poruchy ADHD, 2) Zda užívání stimulancií zvyšuje 
pravděpodobnost následného užívání návykových látek, 3) Zda je užívání stimulancií 
spojováno s vyšší pravděpodobností náhlého úmrtí mezi uživateli. Studentka koncipovala 
práci jako rešerši nejnovější literatury spojenou se srovnáním nejnovějších verzí dvou 
klasifikačních systémů DSM IV a MKN 10. Všechny otázky do jisté míry zodpovídá v rámci 
diskuse, kterou bych spíše nazvala shrnujícím závěrem než diskusí, neboť v ní již není nic 
diskutováno. Co se této části týká, rozšířila bych ji o vlastní myšlenky a závěry, jež mohou 
zpochybňovat či podporovat výsledky uvedených studií, či jejich metodiku. Také jsem měla 
částečné problémy s položením první otázky, neboť se jedná o v lékařské i psychologické 
literatuře velmi zdokumentovanou poruchu a metody, stejně tak její diagnostika je poměrně 
podrobně vypracována. 

Co se týká obsahové stránky, vzhledem k tomu, že se jedná o rešerši velmi rozšířené 
problematiky, očekávala bych možná větší počet prostudovaných titulů. Oceňuji zaměřenost 
na zahraniční články a studie, nicméně v kterékoliv české učebnici psychiatrie je ADHD a její 
medikamentace poměrně dobře popsána (podle MKN 10, F.90, např Raboch, Zvolský, 2001; 
Bouček, 1998), a to v poměrně podobném rozsahu, v jakém ho popisuje autorka, přestože se 
jedná o učebnice nespecializované přímo na danou problematiku. Soustředila bych se i na 
detailnější popis terapie ADHD. Popis symptomů ADHD je pouze výpisem z diagnostických 
manuálů a další teorie je zjevně vypsána ze dvou až tří souhrnných publikací. V první části, 
ve které autorka pokazuje na jednu webovou stránku zdůrazňující  www.RitalinDeath.com, se 
nechává strhnout a text spíše než odbornou práci připomíná novinový článek. Přínos vidím 
hlavně v části popisující čtyři poměrně nové články zabývající se spojením užívání 
stimulancií s tendencemi k užívání návykových látek. Doporučovala bych však vyhnout se 
sáhodlouhým popisům metodiky studií, nejsou nutné v případě, že v nich například autorka 
nechce na něco poukázat nebo zpochybnit, což v diskusi neučinila. 

Upozorňuji také na absenci některých v textu uvedených pramenů v soupisu literatury 
a také na četné chybění citací v textu, takže není jasné, co jsou autorčiny domněnky a co je 
skutečně vypsáno z literatury. Odstavec seznamující čtenáře se zkratkami používanými 
v textu je nekompletní a je také zařazen naprosto nevhodně ihned za anotací. Dále bych 
doporučila zařadit část definující ADHD před popis historie její diagnostiky. Objevují se 
chyby ve formátování – například rozdělená tabulka na dvě stránky, vynechání 
nepochopitelného místa mezi kapitolami, aj. – což znesnadňuje čtení textu. Co se jazykové 
úrovně práce týká, oceňuji, že se autorka odhodlala napsat práci v cizím jazyce a nechci 
vznášet výraznější kritiku. Již v anotaci se však objevuje kolem deseti gramatických chyb, což 
by se nemělo stát a příště doporučuji nechat si text po přečtení zkontrolovat. 



Mgr. Kateřina Klapilová 

Přestože tedy práce nese některé znaky nedopracovanosti způsobené nedostatkem času 
před finishem, považuji ji za dostatečnou pro účely bakalářské práce a navrhuji bodové 
ohodnocení 20-23 bodů v závislosti na obhajobě. 
 
V Praze dne 5.9. 2008      Mgr. Kateřina Klapilová 
 
 


