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1. Kritéria hodnocení práce: 

 

 Výborně Velmi dobře Vyhovující Nevyhovující 

Stupeň splnění cíle        x    

Vyváženost teoretického výkladu     a 

praktického řešení, návaznost 

jednotlivých kapitol a podkapitol 

 

       x 
   

Práce s odbornou literaturou, (citace, 

parafráze, dodržení citační normy) 
       x    

Adekvátnost použitých metod         

při zpracovávání tématu 
       x    

Hloubka provedení analýzy            

(ve vztahu k tématu) 
         x   

Úroveň formálního zpracování 

(členění práce, text, grafy, tabulky, 

poznámkový aparát, přílohy)  

 

        x 
         

Jazyková úroveň (pravopis, stylistika, 

práce s odborným jazykem) 

 

 

        X 

pravopisné 

chyby 

  

 

Hodnocení práce u jednotlivých kritérií označte v tabulce křížkem. 

 



2. Slovní hodnocení: 

        Motivem k volbě tématu byla vlastní zkušenost s dítětem s ADHD a zjištění, že 

rodiče nebývají dostatečně informováni o možnostech pomoci. Cílem práce tak je 

uvést a popsat dostupné typy terapií. Tato problematika a její zpracování tvoří základ 

teoretické části. Je rozdělena do tří oblastí, péče o dítě v domácím prostředí, ve škole a 

v odborné specializované péči, kde jsou popsány jednotlivé terapeutické postupy. 

Teoretická část je na velice dobré úrovni, podložená širokým okruhem odborné 

literatury, pro případné zájemce může být dobrým zdrojem informací. Pozitivně 

hodnotím i zařazování vlastních názorů, je patrné, že tato problematika je studentce 

blízká. 

       Praktická část zaujímá přibližně jednu třetinu celkového textu. Autorka si 

stanovila základní výzkumnou otázku týkající se znalostí a vlastních zkušeností 

souvisejících s péčí o dítě s ADHD. Tento problém dále konkretizovala v deseti 

podotázkách, k nim pak zformulovala hypotézy, lépe řečeno předpoklady, výsledků 

šetření. Jako výzkumnou metodu si zvolila dotazník, jeho znění a grafické 

vyhodnocení zařadila do přílohy. K zhodnocení otázek dotazníku bude dán prostor při  

obhajobě. Při zpracovávání výsledků postupovala systematicky podle stanovených 

hypotéz. Hypotéza 10 na str. 52 je nesprávně formulovaná (viz. náměty k obhajobě). V 

Závěru splnila cíl práce, shrnula a zhodnotila způsob péče rodičů o dítě s ADHD, 

jejich znalosti a zkušenosti, vyjádřila i vlastní názory a postoje. Na praktické části 

kladně hodnotím promyšlenost, jasné stanovení cílů i zaměření na, z hlediska praxe, 

důležitou problematiku. Nedostatky (terminologie, hlubší analýza) jsou námětem pro 

obhajobu. 
 

3. Otázky k zodpovězení při obhajobě : 

- Jaký je Váš názor na malou informovanost rodičů o ADHD a možnostech terapie? 

- Dejte do spojitosti odpovědi na otázky č. 17, 19, 20, 21, zamyslete se nad výsledky. 

- Vysvětlete termíny Ústav pro děti s ADHD, psychologický ústav, které užíváte ve své práci  

( H10 str. 42, otázka 18 str. 69) 

- Jakou funkci má Pedagogicko psychologická poradna při řešení situace dětí s ADHD? (H10, 

str. 52) 

- Jak s odstupem hodnotíte otázky dotazníku, co byste při jeho sestavování v budoucnu 

udělala jinak? 

 

 

4.  Bakalářská práce    je      –     není    doporučena k obhajobě. 

                                       -- 

                                
5. Navržený klasifikační stupeň:  výborně 

(výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nevyhověl/a) 
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