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Posudek bakalářské práce Veroniky Matějkové 

Komunikace dětí s poruchou autistického spektra (starší školní věk) 

 

Veronika Matějková předkládá k obhajobě kvalitní bakalářskou práci, která výborně naplňuje 

požadavky kladené na tento typ prací a která ukazuje, že autorka ovládá všechny dovednosti, 

které ovládat má – dokáže adekvátně pracovat s odbornými zdroji, navrhnout a odpovídajícím 

způsobem realizovat výzkum i napsat dobrý odborný text. Navíc je text zajímavý i po obsahové 

stránce.  

Hodnocení práce podle kritérií ÚČJTK (Posuzování_závěrečných_prací_ÚČJTK2020.pdf 

(cuni.cz); cit. 1. 5. 2021): 

1. Koncepce práce 

Koncepce práce je výborně promyšlena. Velmi kladně hodnotím, že autorka teoretický výklad  

dobře zacílila k tématu práce a soustředila se na to, co je opravdu důležité; zároveň do textu 

dokázala vložit i některá témata odkazující k podstatnému širšímu kontextu provedeného 

výzkumu (péče o děti s PAS a jejich vzdělávání, situace rodiny a sourozenců, doporučení pro 

komunikaci s dětmi s PAS atp.). Teoretická část je velmi pěkně provázána s provedeným 

výzkumem. Oceňuji paralelní strukturu provedených analýz i závěrečného srovnání vycházející 

z jazykových rovin; tato volba dává prezentaci provedeného výzkumu řád a činí ho přehledným. 

Autorka dokáže vhodně pracovat s odbornými zdroji a pečlivě na ně odkazuje. Odborná 

terminologie je užívána adekvátně (jen ojediněle bych doporučila drobnou úpravu, např. repliky  

ano a ne bych hodnotila jako výpovědi, ne jako věty). (A) 

2. Metodologie a zpracování dat 

Autorka pro své téma zvolila odpovídající metodologii i výzkumné metody (nahrávky 

rozhovorů s dětmi, dotazníky pro rodiče). Výzkum je proveden vhodným způsobem, 

s informovaným souhlasem rodičů a při zachování anonymity dětí. Je třeba ocenit, že se autorce 

podařilo výzkum realizovat i za přetrvávající covidové situace. Oceňuji také autorčino 

pochopení pro situaci děti, které je z práce patrné, a její schopnost zapojit děti do dialogu.  

Autorka velmi pečlivě přepsala nahrávky systémem užívaným v korpusu DIALOG, což byla 

dobrá volba; přínosem práce je i to, že přepisy jsou k dispozici v příloze.  

https://ucjtk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/57/2020/02/Posuzov%C3%A1n%C3%AD_z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%BDch_prac%C3%AD_%C3%9A%C4%8CJTK2020.pdf
https://ucjtk.ff.cuni.cz/wp-content/uploads/sites/57/2020/02/Posuzov%C3%A1n%C3%AD_z%C3%A1v%C4%9Bre%C4%8Dn%C3%BDch_prac%C3%AD_%C3%9A%C4%8CJTK2020.pdf


2 
 

Provedený výzkum je velmi zajímavý a dobře ilustruje pestrost rysů, které se v komunikaci dětí 

mohou objevit, a zároveň správně poukazuje na skutečnost, že nelze s jistotou určit, co je 

přesnou příčinou jistých jevů. Interpretace výsledků je adekvátní, jejich prezentace je velmi 

přehledná, s vhodným množstvím příkladů. Kladně hodnotím, že autorka v analýzách nejen 

sleduje repertoár prostředků, které děti užívají, ale i funkce či významy, které jimi vyjadřují. 

Oceňuji i všechna dílčí shrnutí.  

Autorka výborně reflektuje komplexnost faktorů, které ovlivňují projevy dětí, a dobře si 

uvědomuje limity provedeného výzkumu i omezené možnosti výsledky zobecnit. (A) 

3. Práce s odbornou literaturou 

Jak už jsem zmínila výše, práce s odbornou literaturou odpovídá požadavkům a odkazování na 

zdroje je pečlivé. (A) 

4. Formální úroveň práce 

Práce má odpovídající formální úroveň, je velmi logicky a přehledně členěna a jednotlivé části 

jsou dobře provázány. Text je odpovídajícím způsobem formulován, je příjemný ke čtení a 

čtenář se v něm dobře orientuje. Pravopisné či grafické nedostatky jsou minimální. (A) 

5. Celkové hodnocení 

 

Předkládaná práce Veroniky Matějkové rozhodně splňuje požadavky kladené na práce 

bakalářské, velmi ráda ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně. 

 

 

Praha 2. 5. 2021              doc. PhDr. Lucie Saicová Římalová, Ph.D. 

vedoucí bakalářské práce 


