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Kde jsou podle autora  příčiny ne zcela jasného pochopení syndromu ADHD ze strany učitelů a naopak, proč 
mnoha neklidným dětem je připisován syndrom ADHD.? 
 
V předložené práci autor dochází k mnoha závěrům. Který  z nich považuje za nejvýznamnější ? 
 

Předložená diplomová práce se zabývá jedním z velmi složitých problémů současné pedagogiky a ped. psychologie 
– syndromem ADHD u dětí. Složitost tohoto problému spočívá v mnoha aspektech, kterými je tento problém 
determinován. Mezi nejvýznamnější patří především zásadní medicínská diagnostika této poruchy a výčet celé řady 
symptomů, skrze které dochází často k laické diagnostice, k  nápravným opatřením, která se často míjí účinkem, 
včetně častého rizika zanedbání. Rovněž integrace dětí s ADHD do běžného programu školní výuky přináší 
nebývalou zátěž pro učitele, na kterou nejsou učitele dostatečně připraveni.  
Autor práce, který si plně uvědomil složitost tohoto problému předkládá studii, ve které je tato problematika řešena 
s maximální odpovědností , teoretickou erudicí a  citlivostí pro relevantní  místa a situace dané problematiky. Jde o 
studii, která je  rozsáhlá, komplexní svým pojetím a přínosná nejen z teoretického hlediska, ale i z hlediska 
empirického. Kvalita obou částí práce je garantována nejen relevantním výběrem odborné literatury, analýzou 
internetových příspěvků,  v neposlední řadě psychiatrickými konsultacemi, které do teoretických i empirických 
hledisek přinášejí významnou interpretační hodnotu. V empirickém výzkumu, který autor založil na dotazníkovém 
šetření  - dotazník vlastní konstrukce předkládal 98 respondentům - rodičům dětí s diagnostikovaným syndromem 
ADHD,  byly ověřovány otázky týkající se přístupu učitelů  k dětem s ADHD a  jejich připravenost. Do výzkumu byla 
zařazena rovněž Focus group, velmi progresivní metoda, která umožnila autorovi konfrontovat závěry 
dotazníkového šetření s vyjádřením učitelů. Mezi již uvedené přínosy práce patří především přesvědčivost závěrů, 
ke kterým autor ve své práci dospěl. Vzhledem k tomu,  doporučuji provést výběr a úpravu těch částí studie, které 
se mohou pro pedagogickou praxi stát přínosem a publikovat je v odborném tisku. 
V případě, že bude autor v řešení daného tématu pokračovat (kupř. v rigorózní práci), doporučuji vzhledem ke 
složitosti tématu sevřenější strukturaci textu a pečlivější korekturu. 
Předložená  práce splnila požadavky  kladené na diplomové práce a je doporučena k obhajobě. 
 


