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

Oponentský posudek magisterské práce 

Výzkumným cílem diplomové práce studentky Anety Pohlové je zkoumání vnímání žáků s ADHD učiteli, 

a dále též zkoumání faktorů vstupujících do výchovně vzdělávacího procesu a vztahu mezi dítětem s 

ADHD a učiteli. Studentka se ve své práci zabývá tím, co vše může ovlivňovat vztah učitele k žákovi s 

ADHD. Jak napovídá již název práce, studentka se zamýšlí orientovat na vnímání problematického 

chování u žáků s ADHD prostřednictvím učitelské perspektivy. 

Zájem o téma je podpořen autorčinou zkušeností z pozice speciální pedagožky na základní škole. 

Zároveň je též limitem, který je v práci reflektován (důvěrná znalost prostředí a pedagogů na své 

„domovské škole“, se kterými byla realizována většina rozhovorů). Téma problematiky ADHD, potažmo 

práce s žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, je jistě stále aktuálním. Studentka na téma nahlíží 

optikou odborníků, kteří s těmito žáky pracují.  

Studentka se orientuje v dané problematice. Teoretická východiska práce nastudovala z českých i 

zahraničních zdrojů; zmíněny jsou rovněž nejaktuálnější články a výzkumy. Zdroje jsou komparovány a 

místy autorka prokazuje též vlastní analytické myšlení. Neubrání se však předjímání výsledků vlastní 

práce již v teoretické části (jakkoliv by bylo vhodnější nechat tyto úvahy do diskuze). Celkově práci 

hodnotím jako čtenářsky přívětivou a přehlednou. 

Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou. V teoretické části je popsán a definován pojem 

žák s ADHD, vztah učitele k žákovi, učitelské prožívání, komunikace a dále též vztahy rodiny a školy. 

Teoretická část je zakončena popisem aktuálního amerického výzkumu, který se svým zaměřením 

nejvíce podobá výzkumnému záměru Anety Pohlové, neboť cílí na zkušenosti učitelů s žáky s ADHD. 

Svým rozsahem je teoretická část spíše kratší, avšak studentka zde postihuje hlavní relevantní témata 

a srozumitelně a logicky nás uvádí do tématu. Představuje pojmy a teorie, ke kterým se v závěru práce 

v rámci diskuze navrací. Na některé souvislosti nás již autorka „předpřipravuje“, když užívá v malé míře 

i konkrétních výroků z vlastního realizovaného výzkumu.  

Těžiště práce leží v empirické části. Zde popisuje autorka hlavní výsledky vlastního realizovaného 
kvalitativního výzkumu, cíle výzkumu a výzkumné otázky „Jak učitelé vnímají žáky s diagnózou ADHD? 
Jaké faktory vstupují do výchovně vzdělávacího procesu mezi dítětem s ADHD a učiteli? Co vše může 
ovlivňovat vztah učitele k žákovi s ADHD?“ (s. 25). Tyto otázky naznačují směr autorčina uvažování o 
tématu. Vidíme zde jak rozměr interpersonální, tj. téma faktorů vstupujících do vztahu jednotlivých 
aktérů procesu, tak zároveň pokus o intrapersonální sondu do učitelského vnímání, resp. především 
do jejich emocionálního prožívání směrem k žákům s problematickým chováním. Formulace otázek se 
jeví logická a adekvátní vzhledem k vytyčeným cílům. 

Dále je popsána povaha výzkumného vzorku (včetně přehledné tabulky č.1, charakteristika vyučujících) 

a průběh analýzy. Rozsah vzorku lze považovat vzhledem k typu práce a zvolenému designu výzkumu 

za adekvátní. Z hlediska genderu je vzorek vyvážen. Autorka použila metodu zakotvené teorie k analýze 

polostrukturovaných rozhovorů. Pomocí zvoleného designu chce Aneta Pohlová proniknout do 

sociálního kontextu, popsat chování aktérů a pochopit subjektivní významy v daném tématu. 

Vzhledem k tomuto záměru se jeví zvolený design výzkumu a jeho metodologie jako vhodně zvolený. 

V rámci prezentace výsledků výzkumu autorka představuje sedm oblastí výsledků, které jsou graficky 

znázorněny pomocí shluků kategorií (s. 32). Jsou zde popsány hlavní kategorie a pojmy vzešlé 

z kvalitativní analýzy, tj. „profily rodičů“ z pohledu učitelů, komunikace, informace o rodině, žák 

s ADHD, strategie při výuce, zdroje psychické náročnosti a konkrétní emoce, podpora. Každé dílčí téma 

je shrnuto, což je čtenářsky přívětivý krok, který pomáhá v orientaci a udržuje pozornost. Autorka užívá 



pro ilustraci výňatky výroků z rozhovorů a dokresluje tak zobecněné skutečnosti. První tři kapitoly se 

věnují především vztahu učitel – rodič a jejich komunikaci. Dále autorka nabízí dílčí typologii žáků 

s ADHD z pohledu učitele. Poté se již pozornost přesouvá k samotným učitelům a jejich pedagogickým 

strategiím. Za výzkumně nejhodnotnější považuji právě tuto kapitolu. Autorka zde užívá více in vivo 

kódů (např. emocionálně vzdušný prostor), přibližuje zde zejm. jakým způsobem se učitelé k žákům 

vztahují přímo v hodinách, jak pracují s jejich motivací, a tělesným kontaktem. Na uvedené navazuje 

kapitola věnující se emocionálnímu prožívání učitelů. Prezentaci výsledků uzavírá poslední kapitola o 

podpoře. Zde je zmiňována důležitost role asistentů pedagoga (jejich veskrze velmi pozitivní vnímání 

bylo pro mne překvapením) a kolegů. Data jsou prezentována srozumitelně, chronologicky, do jisté 

míry předvídatelně. Interpretační postupy působí očekávatelně vzhledem k formulaci otázek se 

kterými byl rozhovor realizován. 

V diskuzi vidíme komparaci teoretických konceptů s výsledky výzkumu. Autorčina zjištění jsou 

v souladu s dosavadními teoretickými poznatky, dochází k jejich potvrzení. Odpověď na výzkumné 

otázky nacházíme v závěru spíše implicitně. Bylo by možné je více zdůraznit a vyzdvihnout, čímž by 

práce jedině získala. Diskuze výsledky výzkumu dobře zasazuje do teoretických rámců, dochází k sebe 

potvrzujícímu shrnutí vlastních závěrů. Z výsledku výzkumu vyplývá, že na vztahu k žákovi se do velké 

míry odráží vztah učitele a rodiče, resp. kvalita jejich komunikace. Viz následující výroky: „[…]postoj 

učitele k dítěti je velkou měrou ovlivňován také postoji jeho rodičů ke škole a k dítěti samotnému (s. 

67); “[…] lze za nejvlivnější faktory vstupující do vztahu mezi dítětem s ADHD a učitelem považovat 

vnímání rodiny, komunikaci mezi učitelem a rodičem a také zájem rodičů o spolupráci se školou (s. 73)“. 

Práce je zakončena reflexí limitů a pozitiv výzkumu. Oceňuji studentčinu sebereflexi v oblasti sběru dat. 

Je zřejmé, že některými konkrétními otázkami byly vyvolány předvídatelné reakce učitelů, které byly 

ještě umocněny potřebou prezentovat se „v dobrém světle“. Z těchto důvodu nebyla emergence 

kategorií zcela v souladu se zvolenou metodologií zakotvené teorie.  

Práce byla eticky ošetřena; s literaturou bylo zacházeno dle citačních norem, text splňuje potřebné 

bibliografické normy. Studentka na některých místech využívá zřejmě sekundárních citací bez řádného 

odkazu na primární zdroj (např. s. 6, citovaného autora Wiel, 1992 nenajdeme v seznamu literatury). 

Po stránce pravopisné se práce jeví být v pořádku. Nacházíme pouze drobné formulační neobratnosti 

či překlepy, formálně je však práce adekvátně zpracována. Svým rozsahem splňuje nároky na 

závěrečnou práci. 

Práce je svým tématem aktuální, nabízí praktický vhled do psychologického tématu problematiky 

vztahu učitel – žák s ADHD- rodič. Text je čtenářsky poutavý, adekvátně vystavěn a členěn, obsahuje 

všechny povinné náležitosti. Práci doporučuji k obhajobě. 

Otázky pro obhajobu: 

Co považujete na svém výzkumu za inovativní, nejpřekvapivější, popř. nejzávažnější zjištění?  

Lze zjištěné výsledky implementovat do učitelské praxe? Jakým způsobem? 
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