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Předložená bakalářská práce se věnuje fenoménu vnímání podpůrné role osobního asistenta dětí i 

dospělých s poruchami autistického spektra pohledem rodičů.  Téma můžeme označit jako aktuální, 

transdisciplinární, aplikace poznatků a závěrů diplomantky mohou být inspirativní v oblasti sociální 

práce, speciální pedagogiky i psychologie. Lze ocenit zájem autorky o danou problematiku, ve které 

se sama osobně dlouhodobě pohybuje.   

Teoretická část představuje obeznámení s relevantními tématy, které rámují reflektované téma. 

Autorka přehledovou část rozdělila na celkem čtyři tematické kapitoly. Jádro a nejvýznamnější pasáž 

spatřuji v oddílech pojednávajících o aktuálních změnách terminologického a diagnostického 

vymezení poruch autistického spektra podle mezinárodních klasifikací nemocí a poruch a popis 

diagnostické triády PAS. Jednotlivé projevy a specifika poruchy autorka zajímavě prokládá i 

ilustrativními náměty z populárně-naučné sféry.  První kapitolu vnímám jako nejzdařilejší. Osobně 

bych se přikláněla k podrobnějšímu pojednání o dopadech přítomnosti dítěte s autismem na rodinný 

systém, např. na úkor představení instituce NAUTIS.  V kapitole o osobní asistenci bych očekávala 

reflexi konkrétnějších empirických studií, které by se zabývaly vlivem osobní asistence na oblast 

well-beingu či zvládání náročných situací rodiny se členem s postižením. Celkově je však teoretické 

část přehledná, s logickou návazností jednotlivých tematických oddílů. 

Bibliografické zdroje jsou použity v přiměřeném rozsahu, včetně zahraničních zdrojů. Citační norma 

je dodržena. 

V metodologické pasáži postrádám větší reflexi odůvodnění volby celkové koncepce výzkumného 

designu i vytyčených výzkumných otázek. Je také škoda, že v textu splývají použité nástroje sběru 

dat a metody analýzy dat, nejsou jednoznačně explicitně diferencovány, což může být pro čtenáře 

místy matoucí. Cíle, které si autorka klade, jsou jednoznačně vyjádřeny, volbu výzkumných otázek 

považuji za akceptovatelnou.   



Prezentace dat je kvalitativního charakteru, je však škoda, že autorka pracuje převážně s primární 

obsahovou analýzou, nepouští se více do hlubší, sekundární analýzy, nehledá hlavní centrální téma, 

které by zastřešilo ostatní kategorie, mnoho z popisovaných kategorií jsou očekávatelné oblasti. Data 

jsou prezentována čtenářsky přívětivě (nejprve analýza dotazníků, posléze představení dvou 

kazuistik). U kazuistik bych uvítala, pokud by podrobněji pojednávaly o různých aspektech osobní 

asistence. Domnívám se, že spolupracující rodiny by formou rozhovoru nabídly hlubší obraz profitů i 

možných rizikových oblastí osobní asistence.  Rovněž bych přijala významnější podíl interpretace 

zjištěných dat. Celkový dojem z empirické části pozvedává poměrně přesvědčivé zodpovězení 

výzkumných otázek. Práce má potenciál pro praktické využití -  pro zkvalitnění supervizní či 

intervizní práce s osobními asistenty.  

Výslednou bakalářskou práci autorky považuji za zvládnutou. Jsou místa, která můžu hodnotit jako 

velmi dobrá, ta jsou střídána úseky, které by si zasloužily ještě dopracování, pozornost autorky. 

Předložená práce splňuje nároky na tento typ kvalifikační práce a doporučuji ji k ústní obhajobě.   

 

Otázky k obhajobě:  

1, Napadá autorku po ukončení sběru dat, jaké další nástroje pro sběr dat by mohla použít? Jak jinak 

by mohla postavit svůj výzkumný design?  

2, Jaké další faktory (krom analyzovaných kategorií - viz kap.9.3) mohou sytit kategorii kvalitu 

života rodiny? 

3, V čem mohou být výsledky výzkumu autorky užitečné pro osobní asistenty?  

 

V Praze dne 29. 5. 2019      PhDr. Pavla Presslerová, Ph.D.  


