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Otázky, podn ty k obhajob :  
 mohla by autorka více vysv tlit tvrzení, že: „p edevším díky sociální podpo e a rané  

      intervenci se u rodi  vyskytuje mén  stresu?“ (str.7) 
 autorka ve své práci rozlišuje „d tský autismus“, „vysocefunk ní autismus“ a „Asperger v  

      syndrom“. Mohly by být podrobn ji vysv tleny rozdíly mezi t mito jednotkami a také,  
      pro  je ve své práci autorka takto rozlišuje?  
 v práci autorka zmi uje možnosti diagnostiky PAS s pomocí zobrazovacích metod? Jaký je  

      autor in názor na tuto neurologickou diagnostiku? Jaké jsou klady a existují i p ípadná  
      negativa, rizika?  
 jako cíl bakalá ské práce autorka uvádí: „p enést poznatky o stresu a jeho dopadu na 

rodinu“. Prosím, aby v rámci obhajoby autorka tento cíl podrobn ji vysv tlila a zárove  
se více v novala možnému praktickému využití navrhovaného výzkumného projektu 

 autorka si ve svém výzkumném projektu klade za cíl prozkoumat r zné faktory (nap . 
íjem rodiny, rodinný stav, vzd lání rodi , zam stnanost, pohlaví a v k dít te), které 

 1 2 3 4 
Cíle práce: uvedeny jasn  – nejasné, neuvedeny  X   

Soulad obsahu s názvem: ano – áste  X    
len ní kapitol: logické len ní – nevhodné strukturování  X   

Postiženy relevantní aspekty problému: jednozna  – spíše ne   X   
Stanovené cíle: spln ny – nespln ny   X   

 1 2 3 4 
Problém: jasn  vymezen – nejasné vymezení  X   

              Projekt: analyzován ve vztahu ke klí ovým pojm m – zabývá se jinou problematikou  X   

Metodologie práce: Vhodn  zvolená – zcela nevhodn  zvolená  X   
Propojení literárn  p ehledové ásti s návrhem projektu: 

organické, projekt logicky navazuje na 1. ást – ob ásti jsou nesourodé 
 X   

     
1 2 3 4 

Jazyková a stylistická úrove : práce je tivá, použití jazyka p im ené – nevyhovuje   X   
Formální úprava práce:  odpovídá požadavk m – zahrnuje množství formálních chyb   X   

Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje  X     
Množství využitých literárních zdroj : dostate né – nedostate né X    

Aktuálnost literárních zdroj : vesm s z posledních let – zdroje zna  zastaralé X    
Využití cizojazy ných zdroj : dosta ující – minimální X    

Odkazy v textu: vcelku odpovídají standard m – chybn  uvád né odkazy X    
Seznam literatury: kompletní, bez v tších chyb – nekompletní, s množstvím chyb X    

 



nepochybn  mohou ovliv ovat stres /nejen/ rodi  d tí s PAS. Zajímalo by m , pro  se 
autorka rozhodla blíže neprozkoumat jednotlivé dimenze stresového profilu i v rámci 
rozhovoru (nap . zdravotní návyky, sociální podpora, impulzivita, copingové strategie 
rodi )?  

 v návrhu výzkumného projektu autorka uvádí, že diagnóza bude stanovena 
„odborníkem“.  Odborníkem z jaké oblasti?  

 
Celkové hodnocení práce (slovn , s jasným /ne/doporu ením k obhajob ): 
Oce uji množství literárních zdroj , ze kterých autorka p i psaní bakalá ské práce erpala a 
také samostatnost p i zpracování bakalá ské práce.  

kterým kapitolám by prosp lo, kdyby byla porovnána konzistentnost výsledk  díl ích 
výzkumných studií a kdyby byly konfrontovány s nejnov jšími poznatky (nap . v kapitole 

nované etiologii autismu). Vytkla bych ob asné nep esnosti (nap . na str.36 uvedena 
sociální izolace jako komorbidita u Aspergerova syndromu) a nejasnosti p i popisu 
jednotlivých diagnóz v rámci PAS. Rozsah výzkumného zám ru (po et hypotéz a zkoumaných 
faktor ) je dle mého názoru na úkor kvality výzkumu. Také n které p eklepy a gramatické 
chyby by se dle mého názoru nem ly v práci na této úrovni objevovat, proto navrhuji v  
klasifikaci snížený stupe . Celkov  práci hodnotím jako obsahov  koherentní, ucelenou. 
Úrove  práce spl uje nároky na bakalá skou práci kladené a doporu uji ji k obhajob . 
 
Návrh klasifikace: velmi dob e  
 
 
V Praze dne 8.6.2018      podpis: Veronika Šporclová 
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