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Předložená diplomová práce je zpracována formou kvalitativní případové studie zaměřené na 

porovnání průběhu vývoje komunikačních (pragmatických), kognitivních a motorických 

dovedností u dětí se symptomy ADHD. 

Prácí tvoří 96 stran textu, Seznam použité literatury s 57 odkazy včetně odkazů internetových 

a Přílohy. 

Autorka vytvořila kapitoly v teoretické části strukturovaně, s vnitřním členěním podle 

stanoveného klíče, který respektuje zcela přesně jak zvolené téma, tak zpracované oblasti. V 
•v 

přístupu zpracování musím ocenit autorčinu preciznost při vytváření této práce. Autorka 

prokazuje poměrně na vysoké úrovni dovednost pracovat s literaturou odborného charakteru, 

pouze místy chybí důsledná schopnost také prostudované prameny porovnávat, třídit, 

analyzovat, ale také kriticky hodnotit a hledat mezi nimi dílčí souvislosti. 

Zvolené kapitoly ohraničují zvolené téma, ale přitom umožňují studentce dostatečně 

prohloubeně pracovat v jednotlivých oblastech. 

Praktická část je promyšlena, připravena a vybudována se stejnou důkladností a 

pečlivostí. Postup odpovídá požadavkům kladeným na kvalitativní studii. Studentka uvedla a 

charakterizovala všechny potřebné údaje, takže čtenář má přesný, fázovaný a přehledný obraz 

o jednotlivých krocích. Získané údaje jsou zanesené do tabulek, vyhodnocené dle 

diplomantkou sestavené škály. 

U obhajoby by bylo vhodné rozšířit a vyspecifikovat diplomantkou navrhovaná 

doporučení, respektive je více konkretizovat. Například není zcela zřejmé, jak by se dle 

názoru diplomantky v rámci řečových diagnóz v kombinaci s ADHD měly rozšířit 

reedukační postupy logopéda (s. 96)? 

Závěr: 
Práce odpovídá kriteriím kladeným na diplomovou práci 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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