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Posudek vedoucího práce 

Předkládaná diplomová práce má rozsah 101 stran včetně Resumé a seznamu literatury, který je velice 
obsáhlý a zahrnuje jak literaturu přímo v práci použitou, tak literaturu s tématem práce úzce 
související. Následují dvě přílohy, dokumentující podrobněji užité metody a testové baterie pro získání 
dat к zpracování zvoleného tématu v rámci diplomového úkolu, bohužel diplomantka je nijak v práci 
výrazněji nepojmenovala a neoznačila, resp. v jejich uvedeném rámci není vyznačeno, na kterých 
stranách textu čtenář najde na ně odkaz. Rozsah literatury je nadstandardní a přesně korespondující s 
citacemi v celé práci, je nutno pochválit, že autorka pracuje i s aktuálními časopiseckými zdroji. 

Autorka vytvořila kapitoly v teoretické části strukturovaně, s vnitřním členěním podle 
stanoveného klíče, který respektuje zcela přesně jak zvolené téma, tak zpracované oblasti. V přístupu 
zpracování musím ocenit autorčinu preciznost při vytváření této práce. Prokazuje na poměrně vysoké 
úrovni dovednost pracovat s literaturou odborného charakteru, sporadicky chybí důsledná schopnost 
také prostudované prameny porovnávat, třídit, analyzovat, ale také kriticky hodnotit a hledat mezi 
nimi dílčí souvislosti, čehož by diplomantka byla jistě schopna. Problematiku ADHD/ADD 
zpracovává ze všech dostupných úhlů pohledu. Teoretickou část práce zcela logicky ukončuje 
kapitolou 5 s názvem Relaxace a psychorelaxační cvičení, kterou následně přechází v část praktickou, 
konkrétně se zabývající vlivem těchto metod na dítě s ADHD/ADD předškolního věku (s. 49-62). V 
dané kapitole čerpá z názorů mnoha odborníků; mohla by diplomantka u obhajoby uvést zcela 
konkrétně, v čem se shodují všichni jí uvádění autoři v otázce vlivu psychorelaxace na jedince 
ADHD/ADD? 
Výzkumné šetření (s. 63-92) je správně metodologicky pojaté; úroveň definovaných předpokladů, 
metodika šetření i použité vědecko-výzkumné metody jsou adekvátní ke zpracování stanoveného 
cíle.Mám však připomínku к hypotézám - zdá se mi, že v konečném důsledku autorka přes veškerou 
její snahu se při jejich zpracování, respektive při jejich ověření a komentářích vyplývajících z 
výsledků šetření místy ubírá pouze po povrchu místo do hloubky sledované problematiky. 
Veškeré prezentované údaje jsou však předkládány formou přehledných tabulek, autorka se správně 
pokoušela analyzovat získané výsledky, data zpracovala bodově srovnáním. Vzhledem k tomu, že 
pracovala s malým vzorkem dětí, je nutno ji pochválit, že získaná data a jejich hodnotu nijak 
nepřeceňuje a nesnaží se získané závěry bagatelizovat a aplikovat bezmyšlenkovitě na celou populaci. 
Při obhajobě doporučuji prezentovat zjištěné závěry a souvislosti týkající se otázek pozornosti, 
sociálních dovedností a zrakového vnímání a jejich stimulace vlivem pravidelně prováděných 
psychorelaxačních cvičení. Dále by bylo u obhajoby žádoucí blíže prezentovat autorkou prezentované 
Cvičení pro neposedy, podrobně uváděné v kapitole 14 diplomové práce (s. 79-89). V čem spočívá 
jeho podstata a originalita směrem к aplikaci na osobnost problémového dítěte? 
Hodnotu práce bohužel snižují formální nedostatky ( překlepy, apod.). 
Závěr: 
Práce plně odpovídá kriteriím kladeným na práci diplomovou. Přes drobné výhrady výše 
uvedené považuji práci za zdařilou, je psána se zaujetím pro dané téma, autorka svá zjištění 
reálně komentuje a nijak je nepřeceňuje a nezveličuje. Práci doporučuji к obhajobě a hodnotím 
ji jako 

v ý b o r n o u . 

V Praze, dne 27.4.2006 PhDr. Zdeňka Michalová, Ph.D. 




