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Mgr. Bendová předkládá rigorózní práci navazující na původní diplomový projekt zaměřený 

také na videotrénink interakcí. V rámci diplomové práce se autorka věnovala především 

využití metody VTI při práci s dětmi s poruchou autistického spektra. Rigorózní práce se 

věnuje možnostem využití videotréninku v kontextu celé rodiny dítěte s PAS.  Téma i 

výzkumný záměr této práce osobně považuji za velmi přínosný, protože zahrnuje komplexní 

pohled, dopad autismu na celý rodinný systém. Je nezbytné věnovat pozornost rodičům, 

sourozencům, kteří se na výchově dítěte s autismem podílejí, protože jsou to osoby, které jsou 

s dítětem v každodenním intenzivním kontaktu a často musí být – i bez dostatečného výcviku 

a vzdělání – dítěti s PAS terapeuty. 

Jak autorka ve své praxi trefně uvádí, VTI je poměrně nenáročná metoda, díky které lze 

dosáhnout výrazného efektu. Autismus je primárně porucha sociální komunikace, a protože 

VTI se zaměřuje na rozvíjení komunikačních dovedností, vyhledává silné stránky 

v interakcích mezi komunikačními partnery, její využití v této oblasti může být velmi široké.  

V teoretické části rigorózní práce autorka popisuje metodu VTI, věnuje se problematice 

poruch autistického spektra, popisu vývojového období batolete (což je vývojové období dětí 

z výzkumného souboru při vstupu do projektu). Velká pozornost je věnována tématu 

rodinného systému a dopadu výchovy dítěte s PAS na jednotlivé členy rodiny. Oceňuji 

propojenost jednotlivých kapitol i snahu držet se rámce zadání své práce a nezabíhat 

k nepodstatným detailům. Nicméně v některých podkapitolách autorka věnuje z mého 

pohledu až nadměrnou pozornost oblasti, která s tématem práce ne zcela souvisí (např. 

aplikační rozšíření VTI, oblast školství), zatímco jiným, důležitějším tématům, je věnována 

menší pozornost. Např. ve 4. kapitole věnované využití VTI v systému rodin s dětmi s PAS, 

kterou vnímám pro účely práce jako klíčovou, jsou věnovány oblasti rozvoje komunikace 

pouhé dva krátké odstavce. Zatímco část rigorózní práce seznamující s metodou VTI, čítá přes 



20 stran, stěžejní kapitole „Využití VTI v systému rodin s dětmi s PAS“ je věnováno pouze 5 

stran textu.  

V podkapitole věnované sdílené pozornosti (4.5) autorka čtenáře seznamuje pouze s výsledky 

výzkumu Straussové (2016), ocenila bych, kdyby byly zmíněny také výsledky jiných 

novějších relevantních studií. Autorka ve své práci čerpá z dostatečného množství literárních 

zdrojů, ale celkově by práci prospělo využití novější odborné literatury i aktuálnějších 

výzkumných studií. Kvalitu práce snižují také občasné překlepy, závažnější gramatické i 

stylistické chyby, faktické chyby (např. na str. 98: „Sunrise“ – jedná se pravděpodobně o 

terapeutickou metodu Son-Rise), které bych v práci na této úrovni již neočekávala. 

 

Cílem výzkumného projektu je podrobněji prozkoumat a zmapovat způsob práce metodou 

VTI v rodinách dětí s PAS na základě 4 případových studií. Autorka vychází z disertačního 

projektu Straussové (2016), který se věnoval využití a prokázání účinnosti VTI u dětí s PAS 

v raném věku. Je pro mě zarážející, že videa pro účely tohoto výzkumu nebyla pořízena 

autorkou rigorózní práce, také rodiny, které byly do výzkumného souboru zahrnuty, byly 

součástí výzkumného vzorku pro účely disertační práce Straussové /2016/. Autorka ve své 

práci čerpá z dokumentů pořízených za účelem jiné studentské práce (záznamy z konzultací 

v rodině, doporučení pro práci, harmonogram práce, atp.), druhým zdrojem informací o 

rodině je také disertační práce Straussové z r. 2016. Polostrukturované rozhovory s rodiči již 

byly vedeny autorkou této rigorózní práce. 

V kapitole „Výsledky“ autorka podrobně popisuje průběh VTI v rodině, spolupráci s rodinou, 

pokroky dítěte i vnímané pokroky rodiči. Ve svém popisu opět vychází z dokumentů a 

disertační práce videotrenérky Straussové. V této rigorózní práci je tento fakt pro mě příliš 

znatelný, hodnocení rodičů se často vztahovala k hodnocení jedné videotrenérky, která 

s rodinou pracovala, a domnívám se, že tato skutečnost může být výrazným limitem pro 

zobecnění výsledků, pro spolehlivé odpovědi na výzkumné otázky i naplnění záměru tohoto 

projektu. Ocenila bych, kdyby autorka uvedla také jiné výzkumné studie věnované této 

oblasti. Při popisu sběru dat autorka uvádí z jakých zdrojů čerpala a jaké metody byly využity 

(analýza dokumentů, polostrukturovaný rozhovor, pozorování), ale následně autorka neuvádí 

výsledky těchto použitých kvalitativních metod ve strukturovanější podobě, pouze je zahrnuje 

do celkového popisu v rámci konkrétní kazuistiky. Výsledky své práce autorka prezentuje 

v souladu se stanovenými výzkumnými otázkami, v závěru uvádí obecnější shrnutí všech čtyř 

kazuistik. V diskusi se také věnuje podrobnějšímu popisu každé dílčí kazuistiky, snaží se 



porovnat výsledky své práce s výsledky jiných odborných studií. Autorka zde poměrně 

podrobně uvádí také limity své práce, které ve větší části korespondují s připomínkami 

uvedenými v tomto posudku.  

 

V rámci obhajoby prosím autorku o zodpovězení několika otázek: 

 

- na str. 13 autorka zmiňuje, že VTI se zaměřuje na hledání řešení. Uvádí, že VTI   

v kombinaci s terapeutickými přístupy zaměřujícími se na problém nepřinášejí pozitivní 

účinky. Mohla by uvést konkrétní příklad, jaká terapeutická metoda je ve spojení s VTI 

kontraproduktivní? 

 

- v práci je zmiňována důležitost role videotrenéra. Měl by mít videotrenér pracující s dětmi 

nebo rodinami dětí s PAS specifický výcvik, vzdělání? Vnímá autorka rozdílné nároky na 

trenéra VTI v rodinách dětí s PAS oproti práci s intaktními dětmi nebo rodinami dětí bez 

PAS?  

 

- v kapitole věnované historii VTI autorka zmiňuje původní holandský model a tzv. Českou 

školu VTI. Jaké přístupy ke komunikaci využívané ve VTI jsou v ostatních zemích?  

 

- na str. 53 autorka v souvislosti se separační úzkostí uvádí: „.. Z míry tohoto připoutání a 

z kvality citové vazby lze vyčíst hloubku symptomů PAS a zároveň predikovat úspěšnost 

následné nebo již probíhající terapie.“.. Mohlo by být toto tvrzení v rámci obhajoby detailněji 

vysvětleno? Jak je v tomto kontextu chápána „míra připoutání i kvalita citové vazby“? 

 

- VTI byl veden jednou osobou (zkušenou videotrenérkou). Jak může tato skutečnost ovlivnit 

výsledky výzkumu? Bylo by možné pro zvýšení reliability zvolit i jiný postup? Úskalí při 

zobecnění výsledků vnímám v tom, že výběr respondentů byl účelový a veden tak, aby 

zahrnoval metodu práce s VTI v co nejširším spektru. U jednotlivých případů nejsou tak 

konkrétněji specifikovány projevy PAS ani závažnost symptomatiky autismu. 

 

Rigorózní práce rozšiřuje diplomovou práci autorky, ale rozvádí také disertační projekt 

Mgr. Straussové, Ph.D., ze kterého autorka výrazně čerpala data pro svůj výzkum. 

Nejsem si zcela jista, zda práce splňuje požadavky kladené na tento typ práce. 



Domnívám se, že rigorózní práce vykazuje výraznější nedostatky v teoretické i 

empirické části. I navzdory výše uvedeným připomínkám práci doporučuji k obhajobě 

před komisí a věřím, že autorka bude schopna zodpovědět na výše uvedené dotazy, 

upřesnit záměr práce i prokázat svůj (nepochybně nemalý) podíl na této práci.  
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