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Renata Krejčová: Vliv psychorelaxačnich cvičení na děti s ADHD/ADD 

Děti s diagnózou ADHD či ADD tvoří poměrně silně početnou skupinu dětí v předškolním či 
školním věku. Proto výzkumy, průzkumy a aktivity v této oblasti jsou vždy přínosem. 
Diplomovou práci tvoří 97 stran textu, závěr, seznam literatury a přílohy. Seznam použité 
literatury čítá 38 titulů, což svědčí o přehledu v dané problematice. 
V teoretických východiscích studentka vidí základy ve čtyřech dominantních oblastech: 
pojmu ADHD, vymezení předškolního věku, školní úspěšnosti a relaxaci a psychorelaxačním 
cvičením. Tyto problémové oblasti zpracovala jako hlavní kapitoly ve své diplomové práci. 
Ukazuje se, že objemové zastoupení není příliš vyvážené. Studentka nevyužila všech možnos-
tí, jak představit daný problém ( viz formální stránka DP). Je také na škodu, že studentka vět-
šinou postupovala při zpracování kapitol z jednoho zdroje. Navíc jen ojediněle autorka využí-
vá přímé citace, zatímco sekundární citace na konci odstavce může vyvolat a vytvářet nepřes-
né představy o zdrojích. Úroveň DP posiluje přehled autorky v tak složité oblasti jakou 
ADHD/ADD je. V takto obtížném pohledu se studentce podařilo vytvořit strukturu, postupné 
rozvíjení a nabízení vedlejších linií. 
Hlavní těžiště přínosu shledáváme v empirické části. Její náplní bylo sestavení a obsahové 
náplně dílčích psychorelaxačnich cvičení. Studentka se logicky svému zaměření soustředila 
na děti předškolního věku, o čemž signalizovala již v teoretické části. Součástí průzkumu bylo 
mapování úspěšnosti sestavených cvičení. 
Je pozitivní, že je nám nabídnut popis zkoumaného souboru, ale v této podobě nelze kasuisti-
ky považovat za dostatečně informativními za kasuistiky. Pokud studentka chtěla zhodnotit 
vliv na zvýšení pozornosti, lze předpokládat paralelní srovnatelnou skupinu, která daným cvi-
čením neprojde. Tyto informace v diplomové práci nenacházíme. Frekvence cvičení jedenkrát 
týdně je vzhledem к dalším aktivitám ve speciální MŠ přiměřená, ale další údaje nejsou příliš 
přesné: časové začlenění ( ráno, před obědem, po obědě atd.), není zcela jasné organizační 
forma - kde se aktivita odehrávala,kdy byly ostatní děti aj. I když lze předpokládat určitou 
orientovanost čtenářů, je potřebné vysvětlovat zda po 3 měsících lze očekávat zlepšení 
v pozornosti, kolik dětí může být ve skupině ( proč autorka zvolila počet 4), kolik lze předpo-
kládat absencí, další jiné informace. Z diplomové práce lze vyčíst velké zaujetí autorka pro 
danou věc, ale struktura jednotlivých setkání umožní jen málokomu celou sestavu využít. Pří-
nosnějším by mohla být jiná struktura ( cíl, pomůcky, použité hry, upozornění na úskalí atd.). 
Získaná data studentka přehledně zanesla, vytvořila odpovídající grafy. Domnívám se, že vy-
tčeného cíle bylo dosaženo. 
Po formální stránce studentka využívá jen sekundární citace, některé názvy kapitol nejsou 
příliš optimální ( např. 1.8.3), v práci se nacházejí prázdné listy. 

Diplomová práce splňuje požadavky na ni kladené. Doporučuji diplomovou práci к 
obhajobě. 
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