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Předkládaná bakalářská práce byla vypracována v rozsahu 42 stran. Je rozdělena na část teoretickou a
praktickou, obsahuje 2 přílohy a vpředu seznam zkratek. Teoretická část tvoří větší podíl bakalářské
práce. Je rozdělena do tří kapitol a dále členěna na podkapitoly, je pěkně zpracovaná - pečlivě, stručně,
přehledně a zajímavě zde autorka objasňuje základní pojmy související s tématem.
Téma práce je aktuální, zajímavé, vhodně zvolené vzhledem ke studijnímu oboru autorky.
Cílem práce je přiblížit problematiku péče o dospělé osoby s PAS.
V první kapitole teoretické části práce se autorka zabývá charakteristikou PAS, příčinami vzniku,
diagnostikou - podrobně představuje tzv. "triádu symptomů" a uvádí i stupně mentální retardace a
problémové chování osob s PAS ( popis a dopady problémového chování a jak s problémovým chováním
u lidí s PAS pracovat. Vhodně zařadila i novější poznatky od R.K.Kaufmana a konkrétní doporučení.
Druhá kapitola přehledně popisuje jednotlivé poruchy autistického spektra a upozorňuje na konkrétní
rozdíly, charakteristické znaky. Zmiňuje zde i odborníky, kteří v léčbě či výzkumu PAS přinesli nové
poznatky. Řeší zde i pojem "jiné pervazivní vývojové poruchy", pojem "autistické rysy".
Ve třetí kapitole autorka přináší přehled péče o dospělé osoby s PAS v ČR, jak péči vymezuje Zákon č.
108/2006 Sb., o sociálních službách. Kapitolu 3.1 věnuje péči o dospělé osoby s PAS, 3.2 bydlení a v 3.3
uvádí další možnosti sociální služby, kap. 3.4 možnosti pracovního uplatnění.
Teoretická část práce je zpracovaná přehledně. Základní terminologie a související pojmy jsou vysvětleny
srozumitelně, jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují, jsou dobře logicky propojeny a dostatečně
propracovány. Jen v kapitole 3.4 "Pracovní uplatnění osob s PAS" mohla autorka také rozvést
podporované zaměstnávání a chráněné dílny.
Cílem praktické části bylo popsat, jaké možnosti podpory se v ČR nabízí dospělým lidem s PAS. Autorka
provedla výzkumné šetření v Domově pro osoby se zdravotním postižením Radost, které v práci stručně
představila a vykonává v něm dlouhodobou praxi.

Pro své výzkumné šetření použila metodu studia a analýzy osobní dokumentace, pozorování,
polostrukturovaný rozhovor s rodiči a opatrovníky ( ten mohl být v práci uveden v přepisu), taktéž jako
nestrukturovaný rozhovor s pracovníky domova.
Na základě získaných informací sestavila tři kazuistiky klientů s PAS z domova Radost. Na těchto
případových studiích čtenáře seznamuje s potřebami a nabízenou péčí dospělým osobám s PAS, kteří žijí
v zařízení sociální péče. Autorka několikrát zmiňuje příkladný přístup personálu a chválí atmosféru v
domově. Určitě by bylo dobré domov Radost představit podrobněji, např. uvést výčet odborných
pracovníků a dalšího personálu, přehled nabízených služeb a výčet zařízení a organizací, se kterými
domov spolupracuje.
V předkládaných kazuistikách se mimo OA a RA dozvídáme, jaké pracovní a zájmové činnosti jednotliví
klienti využívají, jaké služby jsou zatím nedostupné, ale pro čtenáře by mohlo být zajímavé dozvědět se
celkový výčet těchto služeb v přehledu. Vhodně je na závěr každé kazuistiky stručná prognóza, není však
zcela jasné z čeho autorka vychází.
V práci správně zdůrazňuje, jak je důležitý individuální přístup, vhodně zvolené pracovní a zájmové
aktivity, aby se lidé s PAS mohli dále rozvíjet, či se alespoň jejich stav nezhoršoval. V kazuistikách se u
těchto tří klientů zaměřila na změny v chování od nástupu do zařízení až po současný stav, který mohla u
klientů sama pozorovat.
V závěru praktické části je stručné přehledné shrnutí kazuistik s vlastními komentáři.
V závěru celé práce uvádí, co všechno si v průběhu zpracovávání uvědomila, jak náročná je práce s
dospělými osobami s PAS, jak náročný život osoby s PAS mají, jak se často setkávají s nepochopením či
zavržením, jak prospěšné je nabízet jim vhodné pracovní a zájmové činnosti, podporu, pochopení,
trpělivý a přátelský přístup.
Splnit cíl práce se autorce podařilo. Získané poznatky prezentuje vhodnou formou, zvolila odpovídající
zdroje informací, pro zpracování tématu si autorka prostudovala deset titulů literatury a 3 internetové
zdroje. Je patrné, že se o problematiku zajímá a dobře se v ní orientuje, osobám s PAS chce a umí
pomáhat. Práce má praktické využití pro další práci samotné autorky.
Po formální stránce se v práci objevují nedostatky ( v nejednotnosti odrážek, tečky za čísly kapitol,
užívání některých zkratek, ...). Po obsahové stránce je práce na velmi dobré úrovni. Po stylistické stránce
je práce slabší a je škoda, že se v práci vyskytují překlepy a mnohé pravopisné chyby.
Pro hodnocení práce navrhuji klasifikační stupeň: velmi dobře – dobře

Otázky doporučené k obhajobě:
1. Co by v ČR mohlo pomoci pro zlepšení péče o osoby s PAS?
2. Proč jste se začala věnovat právě tomuto tématu? Chcete se i nadále věnovat péči dospělých osob s
PAS?
3. Jaký je zdroj informací na str. 18, kap. 15.1, kde uvádíte nejčastější projevy chování u lidí s PAS?
4. Kde můžeme nejlépe hledat aktuální informace k problematice PAS?
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