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     Michaela Kyzeková se ve své práci zaměřila na problematiku rodin dětí s poruchou 

autistického spektra (dále také PAS) a osobní asistenci jako jednu ze sociálních služeb, která 

je pro tyto rodiny často velmi důležitá vzhledem k náročnosti péče o jedince s PAS. Jejím 

cílem bylo zjistit, zda a jaký vliv má osobní asistence na vztahy v rodině, zda může mít dopad 

na kvalitu života rodiny. Pro zpracování své práce zvolila kvalitativní metodologii.  

     Teoretická část práce vytváří solidní rámec pro výzkumnou studii. Po základním vymezení 

poruch autistické ho spektra se autorka zabývá dopady projevů PAS na rodinu. Tuto kapitolu 

považuji za velmi důležitou a přínosnou nejen pro tuto práci. Jedná se totiž o téma, které není 

u nás tolik zpracovávané, ačkoli zahraniční výzkumy prokázaly, že rodiny dětí s PAS často 

čelí každodenním problémům, které významně ovlivňují život rodiny. Tím spíše je třeba 

vypíchnout, že se studentka snažila ukázat, jaké dopady na fungování rodiny a prožívání 

rodičů byly identifikovány ve výzkumech a v čem se odlišují od zkušenosti rodin dětí s 

postižením jiným, než jsou poruchy autistického spektra. V teoretické části prokazuje autorka 

dobrou práci s teoretickými zdroji. 

     Jak již bylo uvedeno výzkumná studie je založena na kvalitativní metodologii. S ohledem 

na citlivost tématu a na základě konzultace s odborníkem z praxe zvolila studentka dvě 

základní metody výzkumu. V první fázi využila dotazník s otevřenými otázkami, kde 

zjišťovala formy a obsah služby osobní asistentce a zkušenosti rodiny s ní. Poté se dvěma 

rodinami vedla polostrukturovaný rozhovor z důvodu detailnějšího pohledu na celou 

problematiku. Získáná data jsou nejprve prezentována v rámci kategorií, které byly vytvořeny 

na základě odpovědi z dotazníků, přičemž je v každé kategorii také uvedena analýza 

získaných dat. Autorka  se snaží ukázat, co odpovědi z dotazníků znamenají, jak odpovídají 

zahraničním výzkumům, otevírá zde otázku kvality života rodiny i jedinců s PAS a význam 

osobní asistence právě pro tuto kvalitu. Pro objasnění hloubky problému pak přidává dvě 



kazuistiky klientů služby osobní asistence, které vznikly na základě rozhovorů s matkami 

klientů. Akcentuje zde aspekty důležité pro život rodiny vychovávající dítě s poruchou 

autistického spektra, obtížné situace, jimž musí rodina čelit, a  také význam osobní asistence 

pro život rodiny.   

     V diskuzi se studentka kromě odpovědí na výzkumné otázky zamýšlí nad tím, jaké nové 

nebo překvapivé závěry jí její práce přinesla. Zjišťuje zde, že v  rámci analýzy dopadů na 

rodinu, nejde opomenout význam osobní asistence i na kvalitu života samotného jedince s 

PAS. Stejně jako v zahraničních výzkumech se i v jejích výsledcích ukázalo, že rodinám dětí s 

PAS chybí sociální opory ať už z rodiny či šiřšího okolí (příbuzní, přátelé), což je nezbytné 

kompenzovat sociálními službami, jako je právě osobní asistence. Reflektuje také to, že ve 

svém uvažování při sestavování výzkumu opomněla význam služby pro samotného klienta s 

PAS, což je pak zpětně důležité pro rodiče.  

     Dá se říci, že popsaná reflexe popisuje to, co pozitivně hodnotím na celé práci studentky. 

Při zpracovávání práce bylo zřejmé, že nemá zkušenosti s podobným formátem, v první fázi 

byl její přístup založený na prostém popisu služby a provedení rozhovorů. Postupně však 

začala nad tématem uvažovat v souvislostech, snažila se více pracovat s daty, analyzovat to, 

co od rodičů zjistila, získat z nich přiměřené výsledky. Díky tomuto přístupu se kvalita její 

práce významně posunula.  

     Z formálního hlediska jsem neshledala v práci větší nedostatky kromě občasných 

formulačních neobratností a grafických nepřesností. Není tedy důvod z tohoto důvodu 

snižovat hodnocení práce.  

     Celkově hodnotím práci jako zdařilou, splňující nároky na daný stupeň kvalifikační práce a  

doporučuji ji k obhajobě.  

V Prahe, dne 26. 5. 2019                                                                         PhDr. Hana Sotáková 


