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Předložená bakalářská práce se zabývá aktuálním tématem Integrace dětí se syndromem 
ADHD v základním vzdělávání a přináší osobitý vhled do dané problematiky.

Práce je členěná na čtyři kapitoly, první charakterizuje syndrom ADHD, druhá 
shrnuje zajištění a obecné podmínky integrace do základní školy, třetí se věnuje konkrétně 
integračnímu procesu u dětí s ADHD. Čtvrtá kapitola přináší praktické otázky práce s 
dítětem s ADHD, zejména návrhy určitých postupů při výchově a vzdělávání, při 
komunikaci, vychází z pozorování a osobní zkušenosti autorky, což velmi oceňuji.

Autorka má velmi pěkný, čtivý slohový styl, který je i na dobré odborné úrovni, v 
práci je také patrná její osobní zkušenost. Jednotlivé kapitoly práce jsou logicky provázané, 
práce je celkově na velmi dobré úrovni.

Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji po všech stránkách jako výbornou.

1. V čem vidíte největší potíže při integraci dítěte s ADHD do běžné základní školy?

2. Které služby nebo formy podpory podle vás naopak fungují dobře?

3. Pokuste se shrnout, co by se dalo doporučit učiteli, který vyučuje ve své třídě 
dítě/děti s ADHD, jako nejdůležitější?




