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__________________________________________________________________________________ 

Veronika Matějková si pro svou závěrečnou práci vybrala téma komunikace dětí s poruchou 

autistického spektra (PAS). Jak sama uvádí, odborné literatury již v této oblasti vzniklo určité množství, 

absolventských prací ale méně. To platí zejména o vybrané věkové skupině – starším školním věku. 

V teoretické části (kap. 1–2) představila autorka základní pojmy (zejména PAS a jeho charakteristické 

projevy, jedním z nichž byla i komunikace, dále typy PAS či péče o děti s PAS). Kap. 3 byla věnována 

vlastnímu výzkumu. V něm se autorka zaměřila na analýzu komunikačního projevu dvou 15 letých žáků 

s PAS. 

 

Koncepce práce: 

Vybrané téma je poměrně široké, přesto se jej autorce podařilo dobře uchopit a adekvátně 

podložit. Práce má jasnou a promyšlenou strukturu. V úvodu jsou předloženy dvě výzkumné otázky: 

Do jaké míry ovlivňuje PAS komunikaci dětí? Jsou jevy, které se v komunikací dětí s PAS vyskytují, stejné 

či podobné? Tyto otázky autorka v závěru nepotvrzuje ani nevyvrací, jelikož záleží ještě na dalších 

faktorech (úrovni intelektového postižení a povaze zdravotních obtíží, individuálních projevech 

vzhledem k jinému typu PAS apod.). Kapitoly v teoretické části korespondují s výzkumem, samotné 

komunikaci u dětí a dospělých s PAS by ale mohlo být věnováno více pozornosti, aby mohly být 

výsledky vlastního výzkumu s touto teorií porovnávány. Toho by bylo možné docílit např. užitím 

rozmanitějších zdrojů (teoretická část čerpá především z Thorová: Poruchy autistického spektra, 2016). 

Terminologie vztahující se k práci je adekvátní, navrhovala bych ale pracovat s další literaturou, která 

nabízí pohled také na jiné možnosti terminologie (např. pojem mentální retardace bývá dnes často 

považován za pejorativní a stigmatizující, užívá se spíše intelektové postižení či lidé se specifickými 

potřebami; např. Ainscow et al.: Improving schools, developing inclusion, 2006). Taktéž se doporučuje 

namísto postižené dítě užívat dítě s postižením. Ojediněle se stává, že autorka v některých odstavcích 

nedaleko za sebou hovoří o povaze stejných jevů (např. vývojový regres, s. 27). 

 

Metodologie a zpracování dat: 

Veronika Matějková k analýze komunikačních projevů chlapce a dívky s PAS (oba ve věku 15 

let) využila se souhlasem zákonných zástupců videonahrávání. Nahrávání probíhalo ve středisku pro 

děti s postižením, kam autorka dochází jako asistentka. Polostrukturované rozhovory vedla sama 

autorka a otázky se týkaly všedního života (školy, zájmů apod.). Součástí byl ještě dotazník, který 

vyplňovali rodiče, a autorka z něj v úvodu analýz parafrázuje některé odpovědi. Zde bych nesouhlasila 

s jedním závěrem, jejž autorka formuluje: „Odlišnost v komunikaci se v jejím vývoji projevila [v] 

pozdějším začátku nástupu řeči, začala mluvit v 15 měsících (s. 41).“ Různé zdroje uvádějí, že období 

prvních slov spadá do období cca 12–18 měsíců. Autorka toto tvrzení více nerozvádí, nevíme tedy, co 

přesně nástupem řeči míní (v dotazníku se jedná o otázku Kdy začalo [dítě] mluvit / neverbálně se 

vyjadřovat?). Některé otázky nejsou zcela jasně pochopitelné, např. Jaké jsou největší problémy 

v komunikaci s dítětem? Takto položená otázka se vztahuje ke komunikačnímu problému, který vnímá 

rodič (např. malé porozumění dítěti apod.), v textu na to ale nenarážíme. 

Autorka videonahrávky analyzuje z pohledu jednotlivých jazykových rovin a neverbální 

komunikace. K přepisu využila pravidla korpusu DIALOG, který se jeví jako adekvátní. Některé ukázky 



přepisů, vztahující se k analyzovaným oblastem, jsou uvedeny v těle práce, přepisy celých rozhovorů 

jsou v příloze práce. 

 

Práce s odbornou literaturou: 

Autorka pracovala celkem s 19 prameny a všechny položky ze seznamu literatury jsou v práci 

citovány. Autorka pomocí použité odborné literatury adekvátně a srozumitelně podložila teoretickou 

část své práce, poznámky jsou užívané vhodně, přímé citace nejsou v uvozovkách. Některé stěžejní 

části práce (např. komunikace, PAS) by mohly být podloženy zahraničními zdroji, jichž je v seznamu 

minimum, čímž by autorka docílila také dalšího úhlu pohledu. V začátku práce autorka pracuje se 

zkratkami (ADHD, SPU), jejich vysvětlení ale přichází až později (s. 14). 

 

Formální úroveň práce: 

Bakalářská práce je po formální stránce na dobré úrovni, je promyšlená, srozumitelná a 

odborně psaná. Práce má odpovídající rozsah, značně obsáhlá je část přílohová obsahující zejména 

přepisy obou rozhovorů. Práce obsahuje malé množství pravopisných chyb. 

 

Celkové hodnocení: 

Za bakalářskou prací je znát dlouhý čas, který nad ní autorka strávila, přepis i analýza byly 

poměrně detailní. Jelikož účastníci výzkumu měli každý jiný typ PAS, nebyly zcela shodné ani jejich 

komunikační projevy. Přesto by bylo dobré výsledky srovnat např. s teorií o komunikaci z kap. 2. 2. 2. 

Přínos práce spatřuji mimo analýzu komunikačních projevů také v osvětě majoritní společnosti o tomto 

typu diagnózy. 

 

K obhajobě nabízím následující zamyšlení: 

1) Na dvou místech různě popisujete diagnózu Aspergerův syndrom.  

➢ Na s. 24 autorka uvádí: „Ve společnosti přetrvává nesprávné tvrzení, že Aspergerův syndrom je 

mírnější poruchou.“  

➢ Na s. 36 autorka uvádí: „Některé děti s mírnějšími projevy (zejména Aspergerovým syndromem) se 

dokážou do běžných škol integrovat […].“ 

Setkala jste se ve středisku, kam docházíte, s dětmi s touto diagnózou? Jak se k její definici stavíte 

Vy? 

 

2) Jak na tom byly subjekty z hlediska porozumění? Spatřovala jste rozdíl v porozumění mezi 

jednotlivými diagnózami? 

 

Práce Veroniky Matějkové splňuje nároky kladené na bakalářskou práci. Doporučuji ji proto k 
obhajobě a navrhuji klasifikovat ji výborně. 

 

 

Staré Hodějovice, 26. 4. 2021                        Mgr. Kamila Homolková 


