
Bc. Veronika Župová 

Interakce rodič – dítě s poruchou autistického spektra 

Praha, FFUK 2018 
 
Jestliže se v současné době lze setkat s výskytem 2,5 % v populaci 3-17 (Kogan MD, Vladutiu CJ, Schieve 
LA, et al. The Prevalence of Parent-Reported Autism Spectrum Disorder Among US Children. Pediatrics. 
2018;142(6):e20174161), jde o nesmírně závažný problém. Je žádoucí se této poruše věnovat se stejnou 
intenzitou a důkladností, jako třeba již desítky let můžeme konstatovat u specifických poruch učení. 
Přitom je zřejmé, že pokroky v poznání budou velmi pozvolné, o čemž svědčí předkládaná diplomová 
práce.  
Autorka se věnuje v podstatě dvěma problémům: zda děti s PAS navazují oční kontakt a jak probíhá 

iniciace kontaktů ze strany dítěte a současně reakce na iniciaci, pokud přichází od dospělého. Současně 

zkoumá vývojovou adekvátnost iniciace i reakce na iniciaci.  

Diplomandka využívá hojně zahraniční odbornou literaturu, činí tak korektně, neshledal jsem nic, proti 

čemu bych namítal. Snad jen to, že k formulaci obecnějších pasáží o vývoji dítěte má sice i Vágnerovou a 

Šulovou, leč podstatu tvoří zdroj Čadilová a Žampachová (2017), což není typická práce z vývojové 

psychologie. Došlo rovněž k přehození tohoto zdroje – patří až za C. 

Kvalitativní výzkum je zvolen adekvátně. Jen jsem si kladl otázku, jestli už by nebyl na místě kvantitativní 

výzkum. Absence (nebo rozhodně nižší výskyt) očních kontaktů je uváděna dlouhodobě. Kvalitativní 

výzkum odpovídá, že tomu tak úplně není, ale jak by dopadlo srovnání s intaktními dětmi? Zvolené 

metody (pozorování doplněný polostrukturovaným rozhovorem) jsou vhodné. Popis záznamu 

jednotlivých pokusných osob je podrobný, srozumitelný – zápisy rozhovoru v příloze jsou vhodné. 

Nepochybuji o tom, že vyhodnocení videozáznamů představovalo časově náročnou práci, Přesto si 

nejsem jistý, jestli nemohlo být dětí o trochu víc. 

Diskuse výsledků je přiměřená.  

Závěr: Předložená diplomová práce splňuje požadavky kladené na závěrečnou práci na katedře 

psychologie, doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby, a navrhuji hodnocení velmi dobře.   
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