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Předložená bakalářská práce se věnuje tématu, které je v kontextu aktuálního inkluzivního 

trendu vzdělávání a rozvoje školních poradenských služeb (z hlediska diagnostiky a 

intervence v předškolním věku) vysoce aktuální. Děti s ADHD patří mezi nejčastější skupinu 

dětí, které mají specifické potřeby. Navíc jde o věkovou skupinu, u níž lze časnou 

terapeutickou intervencí očekávat zmírnění projevů ADHD. Přesto, že se s nimi pedagogové 

setkávají poměrně frekventovaně, individuální, specifické projevy této poruchy mohou často 

překvapit i zkušenou učitelku. Daleko méně reflektovanou skutečností je rovněž fakt 

potvrzený mnoha empirickými studiemi, že pedagogické vedení dětí s výchovnými problémy 

představují pro pedagogy silný zdroj zátěže, někdy vedoucí až k signifikantním známkám 

syndromu vyhoření. I z tohoto důvodu lze ocenit výběr tematického zaměření práce studentky 

a velmi praktické pojetí, které lze aplikovat v běžné praxi a může sloužit i jako autoevaluační 

nástroj.  

Bakalářská práce dodržuje standardní členění, kdy je nejprve představena teoreticko – 

přehledová část a následně jsou analyzovány výsledky vlastního výzkumného šetření. Cíle 

práce jsou explicitně vyjádřeny v úvodu práce je k nim postupně v textu směřováno.  Úvodní 

přehledové kapitoly umožňují čtenáři základní orientaci a seznámení s problematikou. 

Zvolené kapitoly jsou celkem logické, přehledné. Ke konkrétnímu obsahovému provedení 

mám několik připomínek.  

Jednotlivé subkapitoly na sebe příliš nenavazují, resp. nepůsobí propojeně. Čtenář není 

srozuměn s odůvodněním zařazení kapitol o psychomotorických hrách, relaxaci a dramatické 

výchově. Teprve vstupem do popisu intervenčního poradenského programu se později 

ukazuje logičnost tohoto zařazení. Celkově lze hodnotit teoretickou část jako vstupní exkurz 

do problematiky, jako velké pozitivum vnímám, že studentka reflektuje nejaktuálnější 

legislativu.   Použité bibliografické zdroje jsou rozsahem přiměřené, ocenila bych zařazení 

zahraničních empirických studií, které by ukázaly na hlubší orientaci autorky v dané 

problematice.  

Obsahově mám poznámky k těmto výrokům: 

s. 8: autorka používá spojení doslovný překlad, ale uvádí zde anglické rozklíčování zkratky 

ADHD, nejedná se tedy o překlad. 

s.8:  Nemohu souhlasit s výrokem, že ADHD nesouvisí s inteligencí. Naopak, jedno 

z diagnostických kritérií je alespoň průměrná inteligence dítěte…. 

s. 16: Více konkretizovat plán pedagogické podpory, případně na něj poukázat do příloh  

       Ve výzkumné části studentka prokázala znalost metodologického zázemí, zvolila 

kvalitativní výzkumný design. Na základě analýzy tří případových studií chlapců se znaky 

projevů ADHD a pozorování při rozličných aktivitách během jejich docházky do MŠ sestavila 



5 bloků intervenčního programu. Stanovila si výzkumné otázky, které považuji za relevantní, 

přiměřené a použitými nástroji sběru dat lze očekávat jejich kvalitní vyhodnocení. Autorský 

přínos je zde evidentní.  

 Uvítala bych popis odůvodnění zařazení právě těchto aktivit, resp. větší provázanost 

s teoretickými pasážemi a bibliografií. Prezentace a interpretace dat je místy nesrozumitelná. 

Oceňuji snahu zpřehlednit data formou tabulek a grafů, ale postrádám interpretační část. 

Grafu č. 3 (s. 35) pak nerozumím, prosím o jeho vysvětlení při obhajobě. V závěru pak 

autorka velmi přijatelně shrnuje odpovědi na formulované výzkumné otázky a snaží se 

diskutovat své závěry s možnou generalizovanou aplikací navrhovaných intervenčních aktivit 

pro děti s ADHD. Škoda, že musím upozornit na absenci diskuze s použitými 

bibliografickými zdroji.  Věcně mám pak námitku k formulaci závěru na s. 36, že se autorce 

na základě popsaných kazuistik, pozorování a naplnění diagnostických kritérií potvrdila 

diagnóza AHDH.  Tento soud nelze učinit bez odborného vyšetření. Ve formulaci bych tedy 

spíše operovala, že tito chlapci vykazují v mnoha aspektech známky ADHD. V tomto směru 

se nabízí úvaha, že úzká spolupráce MŠ a školského poradenského pracoviště či zdravotního 

pracoviště v podobě běžného poskytnutí např. plánu pedagogické podpory, diagnostických 

listů, autentických grafických materiálů dítěte (viz přílohy) by jistě vedla nejen ke kvalitní 

diagnostice, ale i návrhům vhodných intervenčních a terapeutických opatření.  

 

Předložená práce naplňuje parametry pro daný typ absolventské práce, je dodržen 

požadovaný rozsah textu a obsahuje veškeré povinné součásti práce. Z jazykového hlediska 

jsem neshledala závažné nedostatky, stylisticky je text přiměřený, větší pozornost mohla být 

věnována závěrečné korektuře (opakování tabulek, drobné překlepy apod.).  

 

Otázky k obhajobě:  

1, Jaký jiný výzkumný design (metodologicky) by autorka zvolila, pokud by chtěla ještě 

plastičtěji popsat situaci dítěte s ADHD v předškolním zařízení?  

2,  Jak citlivě ostatním dětem vysvětlit specifika poruchy ADHD? Jak s tímto fenoménem 

lze pracovat v rámci klimatu ve třídě apod.?   

3, U jakých typů aktivit tyto děti pravděpodobněji zažívají úspěch?  

  

 

Bakalářskou práci Jany Hotové doporučuji k obhajobě.  

 

 

 

  

V Praze dne 19.8.2017    PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.  


