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1. Obsah a struktura práce
Téma práce je zajímavé a z oborového hlediska bezpochyby i nosné. Práce je celkem logicky
strukturována,  i  když  zejména  v části  3.6  má  čtenář  pocit,  že  řadu  informací  již  četl
v úvodních kapitolách.

2. Odborná úroveň
Téma  je  dosti  úzce  zaměřené  a  je  tedy  poněkud  obtížné  se  k němu  vyjadřovat,  zejména  ke
zmiňovaným  medicínským  souvislostem.  Problémem  je  i  dosti  omezený  okruh  respondentů  pro
avizované rozhovory – 3 osoby s PAS, 2 „buddy“ a 2 manažerky. Jelikož nevím, kdo nebo co je to
„buddy“, nemohu posoudit relevanci výběru. Autorka bohužel také nikde neuvádí přepisy rozhovorů,
což sice zdůvodňuje, nicméně se pak nemůže vyvarovat podezření (nikoliv ovšem z mé strany!), že
žádné nebyly.
Provedené rozhovory jsou využity při interpretaci (patrně) v maximální míře. Vadou na kráse je však
někdy svérázný jazyk autorky (viz dále). Také zcela nerozumím tvrzení na s. 11 – „V porovnání se
zahraničními výzkumy měli respondenti poměrně velký podíl plných úvazků, a to 50 %. S velkým
podílem částečných úvazků je spojeno i to…“ – tak jakých úvazků, plných nebo částečných?

3. Práce s literaturou
Autorka v práci využívá příslušnou odbornou domácí i zahraniční literaturu. 

4. Grafické zpracování
Grafy v textu nejsou. 

5. Jazyková úroveň
Práce je psána celkem slušným jazykem bez překlepů a pravopisných chyb. Zejména v části
3. ovšem autorka používá některé pojmy, které jsou mi, ale patrně nejen mě, nesrozumitelné.
Jak jsem již uvedl, nevím, co nebo kdo to je Buddy (s. 33), co to je tailoring (s. 41), na co byli
pozváni, když šlo o AC (s. 47), co to je work shadowing (s. 48) a job shadowing (s. 48), jaké jsou
to SMART cíle (s. 59). Věta „Na základě work shadowingu buddy udělili ..“ (s. 48) je pak pro mě
nesrozumitelná. Pokud se autorka domnívá, že používání takovéhoto pseudoodborného jazyka posílí
vědeckost práce, mýlí se. Působí to spíše směšně.

6. Podněty k rozpravě
Variant poruch autistického spektra je, jak autorka sama píše, hodně. Platí zjištěné závěry
univerzálně pro všechny, nebo i zde se zmíněná variabilita promítá, tj. pro někoho platí, pro
jiného nikoliv? 
 
7. Závěrečné hodnocení práce
Doporučuji k obhajobě s hodnocením velmi dobře.
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