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1. Kritéria hodnocení práce:

Výborně Velmi dobře Vyhovující Nevyhovující

Stupeň splnění cíle         X          

Vyváženost teoretického výkladu a 
praktického řešení, návaznost 
jednotlivých kapitol a podkapitol

                
        X

        

Práce s odbornou literaturou (citace, 
parafráze, dodržení citační normy)         X         

Adekvátnost použitých metod        
při zpracovávání tématu         X         

Hloubka provedení analýzy           
(ve vztahu k tématu) X                  

Úroveň formálního zpracování 
(členění práce, text, grafy, tabulky, 
poznámkový aparát, přílohy) 

                X              

Jazyková úroveň (pravopis, 
stylistika, práce s odborným 
jazykem)

        X



2. Slovní hodnocení:
  

Téma je velice aktuální, výběr byl ovlivněn zkušenostmi studentky z praxe v mateřské 
škole. Uspořádání práce je klasické, rozdělena je na teoretickou a praktickou část.

Teoretická část je detailně zpracována, zaměřena na autismus a poruchy autistického 
spektra, na historický vývoj poznání o této poruše u nás i ve světě. Autorka opakovaně ne 
zcela vhodně užívá vyjádření „historický vývoj autismu“, ačkoli tím samozřejmě má na mysli 
teorii  autismu  nebo  úroveň  poznání  problematiky.  Konec  teoretické  části  věnuje  otázce 
vzdělávání dětí s autismem. 

Výklad má systém, kapitoly na sebe vhodně navazují. Využívá dostatečného množství 
zdrojů a pracuje s nimi v souladu se zásadami, stanovenými pro tento typ práce.
  

Praktická  část hledá  odpověď  na  otázku,  jak  dítě  s  dětským  autismem  zvládá 
docházku a program v běžné mateřské škole a nakolik jeho přítomnost ovlivňuje práci ve 
třídě.  Za  tímto  účelem  byl  zvoleno  kvalitativní  šetření,  postavené  na  metodě  přímého 
pozorování chlapce s autismem v mateřské škole a dále pak na metodě dotazování technikou 
polostandardizovaných rozhovorů s  paní  učitelkou,  asistentkou pedagoga a  matkou dítěte. 
Mateřskou školu studentka znala ze své dřívější odborné praxe. Pozorování chlapce probíhalo 
od ledna do poloviny dubna 2019 dvakrát týdně (dostatečně dlouhá doba na to,  aby bylo 
možné zachytit i určitý vývoj), mělo strukturovaný charakter, studentka si prováděla záznamy 
do předem připraveného archu, ve kterém byly jednotlivé jevy označovány speciálními kódy. 
Velice postrádám ukázku záznamového archu i vysvětlení oněch speciálních kódů. Šetření je 
v praktické části práce zpracováno jako kazuistika, souvislý text o chování, vědomostech a 
schopnostech chlapce, včetně anamnéz a závěru s výhledem dalšího vývoje umístění dítěte. 
Toto je vhodně doplněno výsledky rozhovorů. Práce přináší zajímavé poznatky.
Poznámka: Doporučuji používat spíše termín šetření nežli výzkum. Dále v tomto typu šetření 
nemá své místo vyjádření „charakteristika zkoumaného vzorku“.

Po formální stránce je práce v pořádku (v příloze se mohl objevit seznam otázek, 
pokládaných během rozhovorů i ukázka záznamového archu), po gramatické stránce rovněž.

3. Otázky k zodpovězení při obhajobě:

1) Prosím, doneste k obhajobě ukázku záznamového archu a vysvětlete svůj systém kódování.
    Objasněte, jak byl využit.
2) V závěru práce píšete, že se chcete tématu věnovat i do budoucna; např. připravenosti 
mateřských škol na začlenění dítěte s autismem. Co by, podle Vašich poznatků, mělo zvládat 
dítě s poruchou autistického spektra a co dané zařízení pro to, aby inkluze mohla být úspěšná 
a prospěšná?
 

4. Navržený klasifikační stupeň:  Výborně s mínusem

V Praze  dne  30. 5. 2019                                                           Marie Dvorná  
                  oponentka bakalářské práce
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