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Studentka Michaela Lukášová si pro svou práci zvolila problematiku dětí se syndromem 

hyperaktivity, zabývala se jí poměrně obecně. 
Text rozsahem přiměřené práce je rozdělen na obsáhlejší část teoretickou (8 kapitol) a část 

praktickou (4 kapitoly). V teoretické části se autorka zeširoka zabývala mnoha aspekty syndromu – 
charakterizovala a definovala ADHD, vyjmenovala problémy dětí trpících tímto syndromem, 
zabývala se otázkami diagnostiky, také možnostmi vzdělávání a přístupu učitelů. V krátké kapitole 
je uveden přínos zájmů pro tyto děti. Naopak v rozsáhlé kapitole jsou uvedeny možnosti terapie 
včetně alternativních metod přístupu k dětem. Za důležitou metodu autorka považuje 
farmakoterapii. 

Teoretická část je obsahově velmi zdařilá, je naprosto zřejmé, že se studentce podařilo 
proniknout do hloubky tématu, porovnávala názory různých odborníků a snažila se zaujmout a 
vysvětlit vlastní názor. S literaturou pracovala citlivě. Nevím, co autorka myslela spojením „zákon 
kurikulární reformy“ na s. 27, stejně tak bych prosila, aby podrobněji vysvětlila, jak probíhá podle 
její představy týmové vyučování (s. 30 - „prohození žáků mezi učiteli“?). Mám dojem, že na s.41 
chybí odkazy na literaturu. Odkud jsou převzaty různé možnosti alternativní terapie? 

Obsahem praktické části je výzkum mezi učiteli čtyř škol ve Strakonicích. Na jejím 
začátku je precizně popsána metodika výzkumu včetně popisu škol, ve kterých dotazovaní učitelé 
vyučují. Chybí mi jen informace o tom, jestli byly do šetření vybrány všechny strakonické školy, 
pokud ne, tak podle jakých kritérií byly vybírány. Podobnou informaci postrádám ohledně výběru 
učitelů. Dotazník je krátce představen v kapitole 10.3 a stručně souhrnně vyhodnocen v kapitole 
10.4. V kapitole 11 – Interpretace výsledků se autorka vrací k jednotlivým položkám dotazníku a 
komentuje je. V rámci výzkumné části považuji obsah této kapitoly za rozporuplný. Autorka sice na 
začátku opakuje výsledek dotazníkového šetření, dále ale v textu navrhuje, jak by práce s dětmi s 
ADHD měla vypadat podle odborníků, tak jak to nastudovala v literatuře. Opakují se některé 
informace z teoretické části, kam podle mého názoru patří více. Když učitelé preferovali 
psychoterapii oproti farmakoterapii, studentka jakoby měla potřebu prosadit svůj názor a opakuje 
argumenty pro způsob léčby, který ona sama považuje za vhodnější. Tento postup se opakuje i v 
jiných podkapitolách, i když v této první je nejvýraznější. Přestože se kapitola 11 týká vyhodnocení 
dotazníků učitelů a jejich práce, autorka uvádí, jak by s dítětem měli jednat rodiče. I v  závěrečném 
shrnutí výsledků výzkumu má autorka tendenci uvádět svoje mínění a tím výsledky výzkumu 
zamlžuje. Musím se ptát, jak pro ní nakonec celé šetření bylo důležité, jaký mělo význam. 

Po formální stránce je práce zcela v pořádku, obsahuje všechny nezbytné náležitosti. V 
seznamu literatury studentka dodržela normy o bibliografických údajích. Stylisticky je práce v 
pořádku, bez chyb, na několika místech se objevuje nadbytečné množství ukazovacích zájmen. Celý 
text je na pravé straně nedůsledně zarovnán. 

Autorka splnila cíl, který si formulovala obecně. To, že má téma promyšlené a rozumí mu 
by se ještě lépe ukázalo, kdyby byl cíl práce konkrétnější.  Název práce je velmi obecný, škoda, že 
se v něm neobjevilo téma výzkumné části. 

Práci Michaely Lukášové s radostí doporučuji k obhajobě. Prosím, aby se při ní vyjádřila k 
poznámkám v posudku a k následujícím otázkám: 

 



1. Je model speciálních tříd a vzdělávání dětí s ADHD obecně v celé republice stejný? 
Existují i jiné modely, než které jste popsala? 

2. Proč podle vás mají učitelé jiný názor na farmakoterapii? Čím jste (jak tvrdíte v závěru 
práce) obhájila svůj názor proti názoru většiny učitelů? 

3. Pracovala jste vy sama s dítětem s ADHD? Popište vlastní zkušenosti. 
 
Práci navrhuji hodnotit stupněm B-C (velmi dobře-dobře). 
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