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      Zpracované téma je aktuální vzhledem k potřebě zajistit sledované skupině dětí 

optimální podporu v rodině. 

     Práce o rozsahu 51 stran je členěna do pěti kapitol, doplněna seznamem příloh a 

literatury. Názvy kapitol odpovídají cíli práce. Nejprve autorka uvádí základní 

informace o rodině. Vzhledem k zaměření práce se zaměřuje pouze na výchovnou 

funkci, z obsáhlé literatury vybírá podstatné údaje. Poté  postupně uvádí pojmy poruchy 

učení a poruchy chování. Nejprve popisuje typy poruch, poté jejich projevy. Pozitivně 

hodnotím členění projevů charakteristických pro předškolní věk a pro školní věk. 

4.kapitola by měla být vodítkem, jak mohou rodiče diagnostikovat obtíže dítěte 

v rodině. Další kapitola zakončená kasuistikou je věnovaná konkrétním doporučením 

pro práci v rodině.  

      

Připomínky k práci: 

*Na s.13  jsou uvedeny výchovné zásady podle PPP. Jaké poradny, z kterého roku, byly 

zásady někde publikovány?  

*Na s. 15 jsou popsány nevhodné styly výchovy. Je text převzat z nějaké literatury nebo 

je to souhrn autorky na základě studia různých pramenů?   

*Ukázky dysgrafie a dysortografie na s.22 a též uvedené v seznamu příloh jsou kopiemi 

z knih O.Zelinkové bez uvedení pramenů.   

*V kapitole věnované ADHD chybějí práce autorů, kteří jsou v této oblasti v ČR velmi 

významní (Paclt, Drtílková a další). Kromě toho, jak bylo uvedeno, ADHD je 

psychiatrická porucha, takže by měli být citováni psychiatři.  

*Nevhodné vyjádření s.27 „V Pokorné (2001) Malá rozlišuje..“  Je to parafráze textu ze 

s. 131, strana musí být uvedena.  

*Proč je zařazeno pojednání o projevech ADHD u dospívajících a dospělých? S. 31 

*s.39 – je to citace nebo souhrn autorky na základě více pramenů, jakých? 

*s.44 Literatura pro rodiče není dobře zpracovaná. Proč jsou uvedeny na prvním místě 

knížky zabývající se školní zralostí a nástupem do školy? Proč jsou uvedena data 

vydání pouze u některých knih? Proč není seznam doplněn komentářem pro rodiče? 

*Odborná práce nemá obsahovat nespisovná vyjádření, např. „má zaracha, chytla se 

party, tahá z problémů..“ s. 48  49 

*V kazuistice jsou sice shrnuty příčiny současného nepříznivého stavu, ale chybí 

doporučení, jak dále postupovat.      

 

* Práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Doporučuji k obhajobě. 
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