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Bc. Aneta Pohlová: Žák s ADHD s problematickým chováním z pohledu učitele. Diplomová práce.  

Posudek vedoucí práce. 

Studentka Aneta Pohlová se ve své práci rozhodla kvalitativně prozkoumat zkušenosti učitelů 

se žáky, kteří mají diagnostikován syndrom ADHD. Téma je originální a vzešlo z její vlastní iniciativy a 

dlouhodobého zájmu o problematiku poruch pozornosti a chování. Již od počátku bylo dobře 

promyšleno, studentka se dobře orientovala v dané problematice a měla i praktické zkušenosti. 

Aneta věnovala dostatek času promýšlení dostupných teorií a dříve realizovaných výzkumů, což jí 

umožnilo se na výzkum dobře připravit a postupovat systematicky.  

Z hlediska procesu se jednalo o časově dobře naplánovanou práci, studentka pracovala 

kontinuálně, pravidelně svou práci konzultovala a kreativně reagovala na náměty a připomínky. 

Doporučenou literaturu studovala, sama přinášela celou řadu podnětů (včetně zahraniční literatury a 

zdrojů) a na konzultace chodila připravena. Pozitivně hodnotím její samostatnost, zodpovědný 

přístup, flexibilitu a otevřenost v samotném výzkumu. Toto téma (ADHD děti z pohledu učitele) je dle 

výsledků rešerší v současné době v literatuře popisováno spíše sporadicky, přestože o AHDH je toho 

publikováno mnoho. 

  Teoretickou část považuji od počátku za vyspělou a velmi dobře zpracovanou. Text mapuje 

teoreticky na základě české i zahraniční literatury různé aspekty problematiky. Nezabývá se 

diagnózou jako takovou, jde do výzkumných zdrojů úzce vázaných k tématu (ADHD a škola, prožívání 

učitelů, vztah rodiny a školy, speciální pozornost je pak věnována podobnému výzkumu z USA z roku 

2017). Autorka dokázala z obsáhlého tématu vytáhnout a zprostředkovat čtenáři to 

nejpodstatnější, nejrelevantnější a seřadit informace v logické posloupnosti tak, jak se prohlubuje i 

téma samotné. Teoretická část byla variována na základě vývoje tématu. Teoretická část je úměrná 

formátu práce a prezentovaná fakta jsou relevantní tématu práce. 

V praktické části pak leží podstata studie - empirický výzkum. Aneta zvolila formu 

polostrukturovaných rozhovorů a tyto rozhovory s učiteli jsou základem pro kvalitativní analýzu 

a interpretaci. Rozhovory analyzovala prostřednictvím metod zakotvené teorie. Metodologie byla 

zvolena vhodně a dobře zvládnuta teoreticky i prakticky. Sběr dat, vzorek, postup analýzy včetně 

rizik je výborně popsán. 

Hlavními výzkumnými otázkami jsou: 1) Jak učitelé vnímají žáky s diagnózou ADHD? 2) Jaké 

faktory vstupují do výchovně vzdělávacího procesu mezi dítětem s ADHD a učiteli? 3) Co vše může 

ovlivňovat vztah učitele k žákovi s ADHD? 

A na ně pak dostáváme strukturovanou a srozumitelnou odpověď. Moc se mi líbí úvodní 

prezentace grafu, který naznačuje vztahovost témat a pak následné představení kapitol zabývajících 

se nejpodstatnějšími kategoriemi. Kategorie se týkají rodičů - a představují určitou typologii 

z pohledu učitele, i samotných žáků. Empirický text popisuje, jak se učitelé zaměřují na získávání 

informací z rodinného prostředí, aby lépe porozuměli žákovi. Učitelé sdělují, že k nejčastějším 

problémům, se kterými se setkávají, patří nefungující komunikace, malá spolupráce rodičů, převaha 

negativních emocí u učitelů a nepřetržitá nutnost nacházení speciálních metod, které pomohou 

žákovi s ADHD ve výchovně-vzdělávacím procesu.  Aneta zprostředkovává čtenáři zdroje náročnosti 
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při práci s těmito dětmi i neformální strategie, které učitelé při práci s nimi volí. Píše také o zdrojích 

podpory, ze které učitelé čerpají. 

Práci uzavírá propracovaná diskuse, kde jsou zjištěné poznatky znovu vztaženy k teorii / 

současným výzkumům, čímž se téma znovu prohlubuje a získává na plasticitě. Zajímavá je shoda 

s americkým výzkumem v oblasti emocí u učitelů, které se váží k dané problematice. 

  

Vše je eticky ošetřeno a dobře reflektováno, formálně je diplomová práce v pořádku, je 

ucelená, rozsah zpracovaného materiálu je úměrný, literatura je dostačující a poctivě citována. 

Autorka reflektuje svůj přístup k šetření a je si dobře vědoma limitů svých a limitů této práce. 

S procesem vzniku i výsledkem práce jsem jako vedoucí práce velmi spokojena. 

Práci doporučuji k obhajobě.  

 

Možné otázky pro obhajobu: 

 Vyplynula by z Vaší práce nějaká doporučení pro učitele, který pracuje s dítětem, které 

vykazuje problematické chování spojené s ADHD? (Kdyby si někdo dříve, než dostane 

takové dítě do své třídy, mohl přečíst Vaši práci, co tam najde?) 

 Který z nalezených zdrojů v literatuře a výzkumu se nejvíce blížil Vašemu, pojetí, kde cítíte 

nejvyšší konzistenci s Vašimi závěry?    

 Co je „emocionálně vzdušný prostor“? 

 

V Praze 9.1.2018    PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová Ph.D. 


