
Bc. Tereza Měšťáková: Vztah dítěte s Aspergerovým syndromem a jeho rodiny ke škole 

 Diplomová práce. 

Posudek vedoucí práce. 

 

Studentka Tereza Měšťáková se ve své diplomové práci zaměřila na výzkum problematiky 

Aspergerova syndromu, vedla rozhovory s dětmi s touto diagnózou a s jejich rodiči a pokusila 

se blíže popsat jejich vztah k základní škole jejich vlastní perspektivou. Ve své studii využívá 

kvalitativní metodologii (rozhovory a následné kódování s využitím zakotvené teorie). Jejím 

cílem bylo přiblížit tzv. žitou realitu dětí i jejich rodin a obě perspektivy porovnat a v diskusi 

vztáhnout k poznatkům již publikovaným jinými autory.  

 

Teoretická část je na velmi dobré úrovni. Je věnována tématu poměrně úzce (dítě s AS a škola), 

což chválím, a je vystavěna zejména na zdrojích českých autorů. Tato část je věcná a nutná 

k dokreslení představy o tématu, nabízí čtenáři to, co potřebuje. 

 

Empirická část práce kvalitně představuje metodologii výzkumu, seznamuje s cílovou 

skupinou a uvádí hlavní výzkumnou otázku:  

Jaká je povaha vztahu dětí s Aspergerovým syndromem a jejich rodiny ke škole?  

Kterou dále rozvádí do dílčích podotázek: 

Jaké faktory ovlivňují vztah ke škole u rodičů a které u dětí s AS?  

Jak současnou školu rodiny vnímají?  

Jak se v současné škole cítí děti s AS?  

Liší se nějakým způsobem perspektivy rodičů a dětí? 

Výzkumný vzorek je úměrný typu práce, odpovídá rozložení diagnózy mezi pohlavími 

v populaci, a je výborně popsán- v tabulkách i popisech rodinných systémů najdeme informace 

nejen o školní historii a fungování rodiny, ale například také o typických projevech 

v komunikaci s autorkou výzkumu, což se nakonec ukazuje jako velmi relevantní. 

Následně autorka ve shodě se zvolenou metodologií představuje témata, která výzkum přinesl. 

Grafické uspořádání napomáhá čtenáři v lepším pochopení. Následuje analýza žité reality, 

představení, jak byla témata sycena z výpovědí samotných aktérů, vše je dokumentováno 

uvěřitelnými a vhodně vybranými citacemi. Empirická část vrcholí shrnutím a zároveň diskusí, 

kde získáváme odpovědi na všechny výzkumné otázky. Největší přesah práce pak vidím 

v diskuzi, kde autorka komparuje výsledky s výzkumy jiných autorů, sem již významně 

vstupují i výsledky zahraniční.  

Text je celkově kvalitní. Citace je správná a její rozsah adekvátní. Práce je plně autorským 

dílem. Z postupu spolupráce jsem jako školitelka byla trochu nervózní, neboť finalizace 

probíhala již pod velkým časovým tlakem a obávala jsem se, že text tím bude poznamenán. 

Nicméně s výsledkem jsem spokojená, studentka pracovala samostatně, prokázala, že i ve 

stresu je schopna kvalitní práce, na připomínky reagovala velmi konstruktivně a přes mé obavy 

nevidím v textu rezervy, které by potřebovaly další / delší čas. 

 

Práce splňuje všechny nároky kladené na diplomovou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

Otázky pro obhajobu: 

• Kdybyste Vaše klienty porovnala s nějakou z již publikovaných typologií lidí s diagnózou AS, jakou 

typologii byste si vybrala, a jaký typ by jednotlivcům nejvíce odpovídal? 

• Je určitá černobílost vidění světa lidmi s AS ústředním tématem této diagnózy? Nebo to po Vašich 

zkušenostech vidíte jinak? 

V Praze 25. 5. 2020    PhDr. Mgr. Veronika Pavlas Martanová, Ph.D. 


