
POSUDEK VEDOUCÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

   Jméno studentky: Kateřina Klímová 

   Jméno vedoucí práce: Mgr. Lenka Chittussiová 

   Téma bakalářské práce: Péče o dítě s ADHD 

 

   Předkládaná bakalářská práce byla vypracována v rozsahu 55 stran. Je rozdělena na část teoretickou a 

praktickou, obsahuje dále přílohy, seznam zkratek a symbolů, grafů a tabulek.  

   Téma práce je vhodně zvolené, aktuální, ve společnosti hodně diskutované.  

   Cílem práce je vytvořit ucelený přehled možností péče o děti s ADHD.  

   V teoretické části práce autorka objasňuje základní pojmy související s tématem. V první kapitole se 

zaměřuje na  vymezení pojmu ADHD, objasňuje používanou terminologii, projevy ADHD a diagnostiku. 

Vše je podáno velmi přehledně. Kapitola je propracovaná, jednotlivé podkapitoly vhodně zvolené a 

propojené, logicky na sebe navazující. 

  Druhá kapitola se zabývá péčí o dítě v domácím prostředí, ve škole a na odborném pracovišti. Velmi 

přínosnou hodnotím především kapitolu 2.1.1, ve které jsou popsány zásady péče. Přináší i mnohé méně 

známé a používané možnosti. V kapitole 2.3 se autorka opět velmi přehledně a podrobně zabývá 

jednotlivými možnostmi odborné péče, cvičení, přístupů a odvětví terapií. 

   Teoretická část práce je zpracovaná velmi pečlivě a přehledně. Základní terminologie a související 

pojmy jsou zde vysvětleny srozumitelně. Jednotlivé kapitoly a podkapitoly na sebe vhodně navazují, jsou 

dobře logicky  propojeny a propracovány. Je použito mnoha vhodných zdrojů informací. 

   Cílem praktické části práce je zjistit, jaké druhy péče rodiče znají, využívají, které vyzkoušeli a jaké mají 

zkušenosti, pocity s nabízenou péčí, jaká by dali dporučení a rady ostatním. 

   Autorka realizovala výzkum pomocí dotazníku, jehož respondenty se stali rodiče dětí 

s diagnostikovaným ADHD. Dotazník byl onlinový a přečetlo si jej 599 osob ( rodičů dětí s ADHD ?), ale 

pouze 55 z nich dotazník vyplnilo. Stanovila si hypotézy, které se pomocí 8 otevřených, 10 

polouzavřených a 3 uzavřených otázek snažila potvrdit či vyvrátit. Výsledky výzkumu jsou interpretovány 

v grafech a tabulkách a opatřené vlastním vysvětlujícím komentářem. Vše je prezentováno přehledně a 

srozumitelně, pečlivě a zajímavě vyhodnoceno.  

 

  V závěru práce shrnuje výsledky výzkumu a zajímavé informace.                 



    Splnit cíl práce se autorce podařilo. Získané poznatky prezentuje vhodnou formou, zvolila vhodné 

zdroje informací a je patrné, že se o problematiku zajímá a dobře se v ní orientuje. Sama má s terapií a 

prací s dětmi zkušenosti, které při psaní využila. 

   Po formální stránce se v práci objevují drobné nedostatky, vyjímečně I pravopisné chyby. Po obsahové i 

stylistické stránce je práce na velmi dobré úrovni, autorka sběru a prezentaci informací věnovala velké 

množství času a energie a dokázala realizovat a zpracovat většinu svých nápadů.  

    

   Pro hodnocení práce navrhuji klasifikační stupeň:     ještě     výborně 

 

 

   Otázky doporučené k obhajobě: 

1. Překvapilo Vás zjištění, jaké možnosti rodiče nejčastěji využívají a naopak o kterých vůbec nevědí?  

2. Kdybyste chtěla zpracovat nabídku pouze jedné možnosti terapie, které byste se věnovala? 

3. Bylo složité vyhledat místa, odborná pracoviště, kde se jednotlivé terapie nabízejí? 

4. Co pro Vás bylo nejpřínosnějším zdrojem informací? 
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