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Autorka se v předložené diplomové práci zabývá tématem, který je sice aktuální, ale který někdy 
nebývá zdůrazňován či sledován. Hodně se hovoří o dítěti s ADD/ADHD, o jeho speciálních 
vzdělávacích potřebách, mapují se možnosti speciálně pedagogické či psychologické terapie či podpory. 
Přitom dítě vyrůstá v systému rodiny, jehož stabilita může být narušena dlouhodobými problémy dítěte. 
Aby měla veškerá pomoc směřovaná к dítěti svou efektivitu, musí také na dítě vhodně působit rodinné 
prostředí. 

Pro diplomovou práci si autorka vybrala rodiny dětí, jejichž školní vzdělání je realizováno ve 
speciální škole pro žáky s poruchami chování. Jsou to děti s vážnějšími obtížemi v chování nebo děti, u 
kterých se nepodařilo v systému běžného školního vzdělávání (příp. formou integrace) naplnit jejich 
speciálně vzdělávací potřeby. Autorka se zajímá o to, jak jsou rodiče schopni reflektovat potíže svého 
dítěte, jaký mají tyto obtíže dopad na rodinu a jakou mají rodiče zkušenost se „školními" problémy 
svých dětí. 

Diplomová část zachovává obvyklou strukturu a je členěna na část teoretickou (30 stran) a část 
praktickou (37 stran). Využívá přitom obvyklých literárních pramenů české provenience, několik titulů 
je zahraničních. (Pozn. Studentka je kyperské národnosti. Zajímá mě, proč nebyly použity také tituly 
z Kypru, ale je možné, že tam téma není v současnosti tolik aktuální jako u nás). Nakládáni s bibliografií 
shledávám bez vážných prohřešků. 

Práce působí vyváženým dojmem, ocenit je možné i přehledné zpracování, s využitím grafického 
zobrazení výsledků pomocí tabulek a grafu. 

Teoretická část se zabývá jednak základními teoretickými otázkami, jako jsou definice, užívaná 
terminologie a její vývoj, projevy a diagnóza ADD/ADHD, etiologie aj. Oceňuji, že se autorka posléze 
velmi důkladně věnuje psychosociálním aspektům, jako jsou dopady obtíží dítěte na vztahy v rodině, 
uplatňované výchovné přístupy, které nemusejí být vždy jen v zájmu dítěte. Proto se autorka snaží 
identifikovat přístupy, které můžeme označit jako přístupy vhodné a přístupy v rámci „nesprávných 
postupů ve výchově". I když je popisuje, není to kritika rodičů - autorka chápe, že i rodiče potřebují 
odborné vedení a pomoc pro změnu к lepšímu. 

Praktická část je postavena na dotazníkovém šetřeni realizovaném vZŠ speciální pro žáky 
s poruchami chováni. Výsledky jejího výzkumného snažení budou jistě cenné pro danou školu, neboť 
postihují rodičovskou populaci dětí nezávisle na jejich věku - můžeme je pokládat za jakýsi „průřez" 
zkušenostmi, postoji i výchovnými přístupy rodičů, ale i jejich spokojeností s danou školou. 

Metodologie práce odpovídá stanoveným hypotézám a je přesně popsána jak metoda, tak průběh 
výzkumu i sledovaný soubor rodičů. Autorka si stanovila sedm hypotéz, její nálezy jsou však bohatší o 
další informace a interpretace. 

Za zajímavé a povzbuzující je, že poměrně velká část dětí byla diagnostikována již v předškolním 
věku. Interpretaci autorky bych možná doplnila tím, že tento jev může souviset se stupněm postižení -
jedná se pravděpodobně o děti se závažnějšími problémy, které se ozřejmují dříve. Rodiče reflektovali 
větší odbornou pomoc v zařízení, které je přímo zaměřeno na danou problematiku (SVP) než na jiných 
odborných pracovištích. Pomoc běžné školy dítěti byla v mnoha případech hodnocena jako 
nedostatečná, což pravděpodobně přispělo к rozhodnutí přeřadit dítě do speciální školy a je pozitivní, 

\Že je tato škola rodiči vn^ç^na většinou kladně, i když má docházka do speciální školy i své stinné 
stŕäňký (kůmulače ргоШётоvýčh dětiT segregáce ajľľs. 47). 45) vidíme 



trend zařazení dítěte do speciální školy - nejčastěji je to buď v počátku vzdělávání nebo před 
přechodem na 2. stupeň ZŠ. 

Za jádro práce lze považovat mapování rodinného prostředí žáků speciální školy. Autorka se zajímá 
o výchovné přístupy rodičů, o dopomoc ze strany rodičů při domácí přípravě i o aktuální potíže dítěte a 
jejich reflexi rodiči. Potvrzuje literární nálezy bohaté symptomatiky ADD/ADHD a dovede rozlišovat 
primární symptomy od sekundárních, které vznikají jako odpověď na nevhodné výchovné přístupy. Jako 
největší bariéra pomoci dítěti byla rodiči vnímána jejich počáteční neinformovanost o dané problematice 
a nedostatek podpory okolí, včetně běžné školy. 

Předloženou práci hodnotím kladně, autorka přistupovala zodpovědně jak к formulaci diplomového 
úkolu, tak ke sběru dat i výslednému zpracování a splnila nároky kladené na diplomovou práci. 
Doporučuji práci к obhajobě a prosím, aby při ní autorka uvedla pozitivní zkušenosti rodičů s podporou 
dítěte speciální školou ve srovnání se školou běžnou. Dotazuji se, jak hodlá autorka s nálezy nakládat -
jistě by mohly být informačním zdrojem pro zlepšení spolupráce učitelů s rodiči dětí dané školy. 

Hodnocení práce: výborně 
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