
 

 

Posudek oponenta diplomové práce 
Autorka: Bc. Tereza Měšťáková 

Název: Vztah dítěte s Aspergerovým syndromem a jeho rodiny ke škole  

Diplomová práce je zaměřena na povahu vnímání školy z perspektivy záků/yň s Aspergerovým 
syndromem a jejich rodičů.  

V souladu se zadáním je také zpracována úvodní teoretická část: nejprve se věnuje pojmu 
Aspergerův syndrom, přičemž autorka práci s literárními zdroji „drží“ v intencích zvoleného 
tématu. Neunavuje čtenáře extenzivními výklady všeho, co se jen dotkne pojmu Aspergerův 
syndrom, ale každou podkapitolu, každý citovaný koncept/teorii se snaží uvést jen pokud tam je 
zjevná relevance k tématu práce. Dozvídáme se tak například o problematice školní šikany, specifik 
trávení přestávek u dětí s AS, vztah ke spolužákům apod., tedy vše, co bychom při analýzách 
empirických dat mohli „potřebovat“. Celkově je z první teoretické kapitoly patrné, že se autorka 
problematice věnuje delší dobu a v dostupné literatuře se dobře orientuje. 

Druhý sémantický okruh (vztahy a vazby v systému rodiče-žák-škola) je zpracován o trochu méně 
kvalitně. Výklad je opřen o citace literárních zdrojů převážně jen od jedné autorky (chybí tak práce 
jiných autorů věnujících se danému tématu – např. Štech a Viktorová a další), navíc kapitola je 
poměrně (k předchozí kapitole) krátká a z textu není úplně jasné, jaké oblasti daného tématu se 
budeme v diplomové práci věnovat. Vzhledem k zaměření práce se však nejedná o nic zásadního. 

Tzv. „empirická část“ diplomové práce čtenáře seznamuje se sběrem dat kvalitativní povahy (je 
uveden polostrukturovaný rozhovor, i když tedy není uvedeno, co přesně tvořilo osu daného 
rozhovoru z pozice tazatelky) s celkem pěti žáky a jejich matkami (v jednom případě s oběma 
rodiči). Rozsah dat tedy vzhledem k nárokům diplomové práce vnímám na spodní hranici, nicméně 
vzhledem k tématu a také k podmínkám sběru dat v době restrikcí v důsledku probíhající 
pandemie, tento rozsah pravděpodobně představuje maximum možného. Navíc autorka 
přistupovala ke sběru dat i k jejich následné analýze maximálně zodpovědně a poctivě. 

Kapitola, která je nazvána jako „Analýza a interpretace“, se věnuje zpracování dat z rozhovorů 
prostřednictvím jednotlivých kategorií a zkoumaných oblastí. Data jsou zpracována dobře 
s citlivostí k textu, v naprosté většině se drží v popisné rovině, nejdou „za text“, nevytvářejí 
hypotézy, což však není míněno jako výtka.  

Předposlední kapitola je nazvána „Diskuze“, ve skutečnosti se však spíše jedná o syntézu získaných 
dat a formuluje vyústění práce do podoby získaných poznatků. Autorka uvádí celou řadu 
zajímavých poznatků a postřehů. Některé jsou v souladu s dostupnými poznatky (např. preference 
individuální komunikace s rodiči ze strany školy až „když to hoří“, nebo požadavek rodičů na 
vnímání individuálních potřeb jejich dětí z pozice školy apod.), některé působily jako nové (např. 
téma změny školy). Oceňuji také snahu autorky získané poznatky znovu zhodnotit dle dostupné 
literatury a provést tak jejich ověření nebo nalézat možné rozpory. 

Data jsou zpracována velmi dobře, adekvátně, výstupy jsou doložené, zdůvodněné. Škoda jen, že 
se autorka nepokusila o vyšší míru horizontálního propojení získaných dat, aby vytvořila (třeba i za 
cenu přijatelné spekulace) například typologii učitelů, jak je vnímají rodiče a jak je vnímají děti, 
nebo „syndromy“ nefunkční komunikace učitelů a školy dle rodičů apod.  

Práci hodnotím velmi kladně a doporučuji ji k obhajobě. 



 

 

 
V Praze dne 25. května 2020 
PhDr. David Heider, PhD. 


