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1. CÍLE A HYPOTÉZY (uveďte, zda a jak byly cíle/hypotézy/předpoklady formulovány a zda a do
jaké míry byly naplněny, resp. ověřeny):

Cíl diplomové práce autorka stanovila jasně a pomocí formulovaných hypotéz (celkem šesti) a 
použitých metod jej beze zbytku naplnila.

2. OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (použité metody práce, interpretace výsledků a jejich diskutování,
náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita teoretické /rešeršní/ části a vlastního
badatelského/odborného přínosu, logická struktura a provázanost, vhodnost příloh, apod.):

Byly použity adekvátní metody, které se soustředily především na kvalitativní stránku studovaného 
problému (např. test rizika poruch čtení a psaní pro rané školáky, test písemného projevu zaměřeného 
na pravopis, test vizuální diferenciace, test čtení „o i A E“), totiž diagnostiky výskytu specifických 
vývojových poruch učení u žáků prvních ročníků ZŠ a též zjišťování četnosti výskytu těchto poruch na 
2. stupni ZŠ, konkrétně na ZŠ Laudova v Praze 17 – Řepy. Výzkum byl časově velmi náročný, neboť
bylo nutné pracovat s každým žákem víceméně individuálně. S každým žákem autorka pracovala 25 
minut, přičemž např. test měl 56 položek ve 13 subtestech. Výzkum má logickou strukturu a podobně 
to platí o práci jako celku. Výsledky šetření jsou uspořádány do přehledných tabulek a rovněž 
zhodnoceny statisticky. Velmi dobře je vedena i diskuse. Práci končí stručně, ale dobře formulovaný 
závěr.

3. FORMÁLNÍ ÚPRAVA (jazykový projev, cizojazyčný abstrakt/summary, vhodnost výběru použité
literatury, správnost citování a odkazů na literaturu, obrázky, grafy, přílohy, celková grafická úprava,
přehlednost a dodržení základního formálního členění práce do kapitol, úroveň kvality tabulek, grafů,
obrázků a příloh, apod.):

Formální úprava odpovídá klasickému členění tohoto typu kvalifikační práce. Jazykový projev je 
vcelku přiměřený, občas by mohl být méně komplikovaný a také lze objevit drobné překlepy. Abstrakt 
však není příliš povedený. Očekával bych, že bude obsahovat formulaci cílů, stručně popíše postupy a 
výsledky výzkumu, nikoli potvrzení nebo nepotvrzení hypotéz, které nejsou v abstraktu (vcelku 
pochopitelně) formulovány. Teoretická část je poněkud příliš rozsáhlá, někdy až detailistická (např. 
vedlejší účinky psychofarmak apod.) a působí spíše jako učebnice než vstup do problematiky 
prostřednictvím rozboru problému. Úroveň tabulek je velmi dobrá a přílohy jsou rovněž ilustrativní. 
Literatura je dostatečně bohatá, jen se domnívám, že někteří autoři jsou v práci citováni velmi často, 
což nepůsobí úplně dobře, neboť se tvoří dojem, jakoby autorka práce přebírala celé pasáže a oddíly 
citovaných prací. Rovněž bych doporučil, aby se v textu, kde se mluví předem o ADHD, aniž by bylo 
vysvětleno, o co běží, vyskytoval stránkový odkaz na tuto problematiku v následném textu.

4. KOMENTÁŘ OPONENTA(KY) (celkový dojem, silné a slabé stránky, originalita myšlenek, možný
přínos pro praxi, publikovatelnost, apod.):

Práce má celou řadu atributů, které působí dobrým dojmem a svědčí o tom, že autorka se velmi dobře 
do hloubky i šířky seznámila s řešenou problematikou. K této skutečnosti nepochybně přispěl i fakt, že 
se podobným problémem zabývala již ve své bakalařské práci a vlastně na ni jistým způsobem 
navázala. Poznatky a metody ověřené autorčiným šetřením bude možné používat v pedagogické praxi.



5. OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI OBHAJOBĚ (je
nutné vzít v úvahu dobu trvání obhajoby, cca 15 min.):

Prosím, aby autorka práce vysvětlila při obhajobě, co jemíněno thyroideovým hormonem. Také je 
otázka, zda se zjištěními na úrovni hormonálních regulací skutečně potvrzují vztahy SPU a ADHD. 
Také názor Hanzlíkové týkající se aromaterapie a i jiných zmiňovaných metod je diskutabilní, má silný 
empirický podtext, bez exaktního základu, navíc by zřejmě měl být spojován především s ADHD a 
nikoliv jen v kontextu s dys- poruchami.

6. NAVRHOVANÉ ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ (doporučuji k obhajobě a hodnotím: výborně, velmi
dobře, dobře, nebo nedoporučuji k obhajobě):

Práce ovšem naprosto splňuje požadavky kladené na diplomovou práci, a proto ji doporučuji 
k obhajobě a hodnotím stupněm výborně. 

V Praze  20. května 2011

     RNDr. Vladimír Přívratský, CSc.




