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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téma bakalářské práce se úzce profiluje na oblast studovaného oboru sociální pedagogika.
Zvolené téma se jasně prolíná studovaným oborem autorky, ale zároveň zasahuje obory příbuzné –
psychologické, speciálně pedagogické i medicínské.
Autorka zpracování zvoleného tématu rozvrhla do 2 základních částí: teoretické a praktické.
Teoretická část je prezentována na 30 stranách, rozvržena do 3 obsahových kapitol. Je vypracována
na základě prostudované a uvedené literatury a především internetových zdrojů. V teoretické části
představuje klasifikaci, diagnostiku, příčiny vzniku a kombinaci s přidruženými nemocemi poruch
autistického spektra. V anotaci sice autorka slibuje přehled dostupných pobytových, aktivizačních i
zájmových sociálních služeb pro dospělé osoby s poruchami autistického spektra (PAS), nicméně
v samotném textu nalezne čtenář pouze typy zařízení, definovaných zákonem č. 108/2006 Sb. o
sociálních službách.
V praktické části se autorka zaměřuje na tři případové studie osob s PAS, které žijí v domově
pro osoby se zdravotním postižením. Cílem této části je zjistit, jaká je péče o osoby s PAS. Vedle
kazuistik si autorka klade za cíl zjistit dostupnost návazných služeb pro tyto osoby. Neuvádí ovšem
zdroje informací, týkající se diagnóz v jednotlivých kazuistikách. Dále autorka neuvádí, zda dodržela
zachování mlčenlivosti směrem ke klientům, zda ve své práci změnila jejich jména či nikoliv, popř.
v práci nenalezneme informaci o tom, že by osoby daly souhlas k uvedení svých pravých jmen a
diagnóz pro účely vypracování této bakalářské práce. Dále se autorka dopouští prognóz, aniž by je
měla podloženy konkrétními dohledatelnými odbornými podklady.
Co se formální stránky týče, tato se jeví jako průměrná, vyjma pravopisu, a to zejména
v praktické části, kde autorka nevychází z odborné literatury, např. strana 35, kde nalezneme celkem
8 hrubých gramatických chyb.
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Autorka pracuje s omezeným počtem literatury, nepoužívá aktuální zahraniční zdroje (mimo
knih přeložených do českého jazyka). Při citaci internetových zdrojů se nedrží platné normy pro citaci
internetových zdrojů, kdy uvádí pouze odkaz na webové stránky, nikoli však na konkrétní příspěvek. I
u internetových zdrojů pak platí, že autorka nevyužila ani jeden ze zahraničních.
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