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POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE 

Bc. Martina Semráda 

Kompenzační mechanismy jedinců s mírnější formou poruch 

autistického spektra v souvislosti s gendrovými charakteristikami, 

FF UK, Praha 2019. 

Autor předkládá výborně zpracovanou a pro psychodiagnostickou praxi velice přínosnou 

diplomovou práci, která je zaměřená na ověření a rozšíření výsledků předchozích zahraničních studií 

zabývajících se využívání kamufláže u jedinců s mírnou formou poruchy autistického spektra ve vztahu 

k diagnostice jejich poruchy a gendrovým rozdílům. Svým zaměřením a obsahem je dobře využitelná 

zejména pro dětské klinické psychology a psychiatry. Autor navazuje především na zahraniční 

odborné publikace a výzkumné zprávy zaměřené na diagnostiku PAS a na využívání kompenzačních 

mechanismů u lidí s PAS s ohledem na jejich pohlaví a sebepojetí.  

V úvodu práce bych doporučovala jasněji vymezit cíle celé práce a realizovaného 

výzkumu a její přínos.  

Literárně přehledová část je dobře strukturována a vystihuje nejdůležitější aspekty PAS 

a kompenzačních mechanismů, které byly dosud u jedinců s PAS popsány a utříděny. Autorovi se 

podařilo danou problematiku velice kvalitně zpracovat a oceňuji zdařilou kompilaci současných 

výzkumů na dané téma. Autor tak uvádí aktuální poznatky z řady relevantních výzkumných 

šetření naznačujících, že kamufláž může mít významný vliv na rozpoznání mírné formy autismu 

zvláště u žen.  

 Empirická část přináší výsledky dotazníkového šetření od 170 respondentů (83 s PAS, 87 

bez psychiatrické diagnózy). Výzkumné cíle, otázky i předpoklady jsou stanoveny přiměřeně a 

v souladu s tématem práce. Metody, velikost výzkumného souboru a způsob jeho výběru se 

mi zdají vzhledem k nárokům na diplomové práce dostatečné, nicméně pro hlubší psychologickou 

analýzu daného tématu bych doporučovala zařadit do výzkumu ještě nějakou kvalitativní metodu, 

např. rozhovor. Velice oceňuji pečlivou přípravu výzkumu včetně reflektovaných 

strukturovaných rozhovorů nad prvním překladem použitého dotazníku CAT-Q v pilotní fázi. 

Výsledky jsou srozumitelně a přehledně prezentovány jak v textu, tak pomocí tabulek a barevných 

grafů a následně jsou dostatečně diskutovány. 

K práci mám pouze několik formálních připomínek. Doporučovala bych odsazovat první řádek 

u všech odstavců a poprvé je nutné podle normy APA uvádět všechny autory, pokud jich má daná 

práce tři, čtyři nebo pět, tudíž např. na str. 12 za Butlerem chybí jména jeho zbývajících 4 kolegů, 
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podobně Strömland, atd. V Seznamu literatury chybí u některých článků rozsah stran, popř. 

ročník  a číslo, citace Liebowitz (1987) je neúplná a chybně uvedená a u citace Rai at al. (2013) není 

rozepsán název časopisu. V Seznamu grafů,  tabulek a příloh nejsou uvedeny stránky a stránky 

Příloh musí být číslovány římskými číslicemi od 1. 

 

Práce v několika číslech:  Počet stran: 81 (Teoretická část - 28, Empirická část - 25) 

Počet příloh: 1 

Počet titulů v SL: 138 (131 v angličtině, 7 v češtině) 

 

 

Při obhajobě této práce bych se ráda s autorem věnovala možnostem dalšího 

výzkumu dané problematiky a ráda bych se zeptala, která konkrétní kritéria zařazení do 

výzkumného souboru nejčastěji nesplňovali respondenti oslovení přes Facebook. Také 

mne v tabulce 3 zarazil vysoký průměrný i maximální věk při stanovení diagnózy PAS, 

takže bych ráda s autorem diskutovala i současnou diagnostickou praxi a jak si 

zdůvodňuje takto vysoký výsledek. 

 

 

Předložená diplomová práce dle mého názoru plně splňuje požadavky standardně 

kladené na DP a doporučuji ji k obhajobě.  

 

Navrhuji ji hodnotit známkou "výborně"(1). 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne 25. 08. 2019 PhDr. Eva Šírová, Ph.D 


