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„Gender dysforie u osob s poruchou autistického spektra“ 
 

 

Autorka předkládá zajímavou a v českém kontextu ojedinělou práci zaměřenou na velmi 

specifické a pro odbornou veřejnost aktuální téma gender dysforie u osob s poruchou 

autistického spektra. 

  

Literárně přehledová část je rozčleněna do tří obsáhlých kapitol. V první kapitole je 

představen koncept gender identity, její vývoj a specificky také koncept gender dysforie, její 

prevalence, diagnostika a léčba. Druhá kapitola je zaměřena na oblast poruch autistického 

spektra a ve třetí kapitole jsou předchozí poznatky propojeny do vzájemných vztahů.  

 

Tato část práce je napsána čtivým jazykem, srozumitelně, ale přitom se jedná o 

informačně plný až hutný text na vysoké odborné úrovni. Kapitoly na sebe logicky navazují 

a jsou přehledně členěny. Za ocenění stojí zejména šíře nastudované odborné literatury, se 

kterou autorka i adekvátně pracuje. Zdroje jsou recentní a vhodně odrážejí šíři aktuálního 

poznání (konkrétně oceňuji odkazy na MKN-11 a DSM-5). 

 

V empirické části je představen kvantitativní výzkum primárně zaměřený na výskyt 

gender dysforie v populaci osob s mírnější podobou poruchy autistického spektra a jeho 

srovnání s výskytem u neurotypické populace. Autorka zde představuje čtyři výzkumné 

otázky, které rozpracovává do konkrétních hypotéz. Výzkumný soubor byl tvořen 196 

respondenty ve věku 16-74 let. Nechybí zde detailní popis souboru, výzkumných metod, 

sběru a zpracování dat, ani kapitola etika výzkumu. Zde oceňuji autorčinu zodpovědnou 

práci s dotazníky, které jsou součástí příloh, srozumitelné představení výsledků a kapitolu 

diskuse, která obsahuje jak pohled na limity vlastního výzkumu, tak i srovnání s dosud 

publikovanými výsledky. 

 



Diplomovou práci celkově hodnotím jako výjimečně kvalitní, čtivou, srozumitelnou a na 

vysoké odborné úrovni. Při obhajobě by se mohla autorka vyjádřit k tomu, jak by její zjištění 

mohli využít odborníci pracující s osobami s poruchou autistického spektra. 

 

Předložená diplomová práce splňuje nároky kladené tento typ závěrečných prací. 

Doporučuji ji k obhajobě s hodnocením výborně. 
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PhDr. David Čáp, Ph.D. 


