
Posudek bakalářské práce Michaely Lukášové: 
„VÝCHOVA DĚTÍ S ADHD“ 

 
 
V předložené bakalářské práci autorka velmi kvalitně zpracovala problematiku výchovy a vzdělání dětí postižených 
syndromem ADHD a ve všech kritériích splnila nároky bakalářské práce, ba i práce diplomové. 
 
V teoretické části logicky, stručně, jasně, přehledně a na odborné úrovni charakterizuje celou problematiku spojenou 
s ADHD. Přehledně zpracovává pojem, pojetí, subtypy, příznaky, příčiny, teorie a modely ADHD, zabývá se 
psychickými i fyzickými problémy spojenými s tímto syndromem, popisuje diagnostiku, seznamuje s možnostmi 
vzdělávání dětí s ADHD pomocí integrace a specializovaných tříd, popisuje speciální přístupy pedagogů a metody 
zvládání problémového chování, hodnotí přínos koníčků pro děti s ADHD. Obsáhle se také věnuje klasickým i 
alternativním terapiím a vyhodnocuje jejich užitek. 
 
Práce je čtivá, přehledná, stylisticky, logicky, gramaticky na úrovni, graficky pečlivě zpracovaná. Autorka si vybrala 
dostatek kvalitní literatury k tématu a na jejím základě napsala výtečnou práci. Umí nejen kvalitně pracovat 
s odbornou literaturou, ale také ji samostatně, kriticky vyhodnocuje. Její úsudek je důležitý a zajímavý zvláště 
v pasáži o terapii (kap. 7) a o alternativních metodách (kap. 8). Dle jejího názoru podloženého srovnáním výzkumů a 
studiem je nejúčinnější terapií ADHD farmakoterapie kombinovaná s psychoterapií, alternativní metody mají naopak 
účinnost zanedbatelnou. Přesto se většina pedagogů a nejspíše i rodičů farmakoterapie obává. 
 
Neméně zajímavá a kvalitně vypracovaná je také praktická část bakalářské práce, v níž autorka hodnotí výzkum 
názorů učitelů ZŠ k problematice ADHD a jejich přístup k dětem se syndromem ADHD. V dotazníkovém šetření se 
zaměřila na oblasti, které jsou pro pomoc dětem s ADHD klíčové: nejvhodnější způsoby léčby, optimální přístup 
obecně, metody při výuce, diagnóza ADHD a mimoškolní aktivity (kroužky). Díky předvýzkumu autorka zjistila 
v dotazníku hluché otázky, dotazník přepracovala a teprve po té osobně předložila respondentům. Dotazníky pečlivě 
vyhodnotila, odpovědi porovnává s odbornou literaturou. Výsledky výzkumu dostatečně vypovídají o názorech 
učitelů na strakonických základních školách, podobné se však dají očekávat i v širším měřítku. Zpracování výzkumné 
části je od začátku do konce věcné, odborné, kritické a přehledné.  
 
Autorka svým nasazením a odborností dosáhla cíle do hloubky zpřístupnit a objasnit problematiku výchovy a 
vzdělávání dětí s ADHD. 
 
V seznamu použité literatury najdeme dostatek kvalitních primárních i sekundárních zdrojů citovaných dle 
požadavků na odbornou práci a normy ISO 690. Autorka čerpala pouze z ověřených materiálů a předkládá pouze ty 
informace a výsledky, na nichž se shodovaly alespoň dva prameny. I proto lze její práci považovat za důvěryhodnou. 
Kvalitou by se mohla stát i příručkou pro učitele a další zájemce. 
 
 
Navrhované otázky: 
Věděla byste, jakého přístupu se dostává dětem s ADHD po absolvování ZŠ? 
Jak se „diagnóza“ vyvíjí dále? 
Jaký názor zastáváte: měly by mít děti s ADHD možnost pracovat s pedagogickým asistentem? 
Mohla byste přiblížit nějaké výzkumy vedlejších účinků farmakoterapie v delším časovém období? 
Jak se k farmakoterapii a psychoterapii staví rodiče dětí? Myslíte, že je „osvěta“ dostatečná? 
Existuje u nás nějaké sdružení rodičů dětí s ADHD? 
Věděla byste, jaká je praxe v zahraničí – např. v Evropě? 
 
 

 
Doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm A – výtečně. 
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