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Posudek oponenta diplomové práce 

Předložená práce je tvořena 81 stranami textu, a to včetně seznamu literatury, 
obsahujícího i jeden zahraniční internetový zdroj. Přílohy obsahují dotazník pro 
rodiče žáků Speciální ZŠ pro žáky s SPCH a tabulky vyhodnocení dotazníku dle 
kterého byla sbírána a ověřována data v rámci praktické části práce. 
Cílem práce je zmapování specifických potřeb rodin dětí s ADHD/ADD. 
Diplomantka se zaměřila na způsob, jakým rodiče vnímají potíže svého dítěte a 
na vliv těchto obtíží na rodinu (s. 6). 
К teoretické části lze říci, že je logicky provázána sledem subkapitol, 
bezprostředně souvisí s obsahem části praktické, autorka využívá 
veškerých možností vedoucích к důkladné a důsledné analýze dílčích 
aspektů v teoretické části zpracovaných. Autorka prokazuje dobrou 
schopnost práce s odbornou literaturou. 

Praktická část (s. 31-57) je postavena na dotazníkovém šetření rodičů dětí 
s ADHD/ADD a soustřeďuje se na jejich vnímání problémů vyplývajících z 
obtíží daných poruchou jejich dítěte, zaměřuje se na jejich specifické potřeby a 
zkušenosti, s jakými "nástrahami" v praktickém životě jsou konfrontováni. 
Výzkumné šetření je správně metodologicky pojaté; úroveň definovaných 
předpokladů, metodika šetření i použité vědecko-výzkumné metody jsou 
adekvátní ke zpracování stanoveného cíle. V tomto smyslu stanovuje cíl 
praktické části a hypotézy (s. 32 - 34). К ověření sedmi stanovených hypotéz 
užívá dostupných nástrojů, nestandardizovaného dotazníku. Jeho plné znění je 
uvedeno v příloze práce, jeho kvantitativní vyhodnocení je precizně zpracováno 
v kapitole 2.6 (s. 36-60), zde také ověřuje stanovené hypotézy. Výsledky 
provedeného výzkumu autorka nepřeceňuje, je si vědoma, že je není možno 
aplikovat na celou populaci. U obhajoby bude vhodné komisi seznámit s 
výsledkem kvantitativního hodnocení průzkumu.. 
V Diskusi a Závěru pak diplomantka prokazuje naplnění stanoveného cíle práce, 
správně se pokouší analyzovat získané výsledky. U obhajoby bude třeba 
doplnit doporučení vyplývající z práce pro praxi. 
Závěr: 
Předložená práce odpovídá požadavkům kladeným na diplomovou práci, má 
přiměřený diskurzivní charakter. Je možno ji považovat za zdařilou, je psána se 
zaujetím pro dané téma, autorka svá zjištění reálně komentuje. 
Práci doporučuji к obhajobě a hodnotím ji jako výbornou. 
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