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Předkládaná diplomová práce se věnuje problematice podpory rodičů dětí s poruchou 
autistického spektra (PAS), konkrétně porovnání dvou možností podpory rodičů při nácviku 
sebeobslužných dovedností dětí (mytí rukou). Jedna z možností podpory je přitom realizována 
formou videomanuálu, tedy bez nutné osobní přítomnosti odborníka. Vzhledem k omezené 
dostupnosti terapeutických služeb pro děti s PAS v České republice, je toto téma vysoce 
aktuální. Zároveň, jak autorka v práci uvádí, nebyl v této oblasti výzkum dosud realizován. 
Diplomová práce tak přináší nové poznatky, které mohou být inspirací pro další výzkumnou 
činnost. 
 
Teoretická část vybavuje čtenáře znalostmi potřebnými pro pochopení empirické části práce.  
Autorka se věnuje nejdříve vymezení diagnózy PAS, její etiologii a symptomům, částečně i 
možnostem diagnostiky. Přidává i informaci o změnách plánovaných v nové verzi mezinárodní 
klasifikace nemocí (MKN-11). Pro výzkumnou část práce je zásadní druhá a třetí kapitola, 
zaměřená na problematiku sebeobsluhy dětí s PAS a aplikovanou behaviorální analýzu.  
 
Empirická část práce dobře popisuje výběr výzkumného souboru i zvolený design výzkumu. 
Kladně hodnotím také to, že autorka při konkrétním zacílení výzkumu brala v potaz reálné 
potřeby rodičů a dětí s PAS. V rámci předvýzkumu zjišťovala, kterou sebeobslužnou dovednost 
považují rodiče dětí s PAS za prioritu k učení. Na základě získaných výsledků se následně 
zaměřila na mytí rukou. Pro čtenáře by bylo zajímavé znát i celkové výsledky tohoto 
předvýzkumu (například formou přílohy), které autorka v práci neuvádí. Pro prezentaci 
hlavního výzkumu to však není nezbytné.  
 
Jako nedostatek výzkumu se jeví malý výzkumný soubor. Jeho velikost autorka zdůvodňuje 
mimo jiné probíhající epidemií COVID-19. Toto omezení, které vedlo ke ztížení podmínek sběru 
dat, je třeba respektovat. Vzhledem k velikosti výzkumného souboru lze práci považovat za 
pilotní studii a navázat na ni dalším výzkumem, což také sama autorka v části věnované 
limitům práce navrhuje. I další limity práce jsou autorkou dobře zhodnoceny a popsány.  
 
Celkově je práce kvalitně zpracována, jednotlivé kapitoly jsou logicky členěny, navazují na 
sebe, informace jsou podávány srozumitelně, čtivou formou. V textu se objevuje několik 
drobných překlepů. Seznam použité literatury je bohatý, tvoří ho primárně zahraniční zdroje, 
nechybí ani aktuální publikace. V citované literatuře se objevují drobné nepřesnosti 
(namátkou: Kong et al., 2012 citovaný na straně 10 nebo Barger et al., 2013 citovaný na straně 
14 chybí v seznamu použité literatury). 



Otázky oponenta: 
 
1. Při popisu aplikované behaviorální analýzy v teoretické části práce je opakovaně 

zdůrazňována potřeba vycházet při práci z analýzy chování konkrétního jedince. Jakým 
způsobem byl tento požadavek ošetřen ve výzkumu? Nese s sebou vynechání této dimenze 
(přizpůsobení nácviku individuálním potřebám dítěte) nějaká rizika či omezení?  
 

2. Z výsledků výzkumu vyplývá, že jako nevýhodu behaviorálního tréninku dovedností viděli 
rodiče absenci ukázky v podobě videa, ke které by se mohli později vracet. Jako nevýhodu 
použití videomanuálu pak uváděli nemožnost doptat se na další informace. Neuvažovala 
autorka o možnosti propojit oba přístupy (například v podobě poskytnutí videomanuálu s 
nabídkou konzultací v případě potřeby)? Má autorka další nápady, jak by mohlo reálné 
využití těchto metod nácviku sebeobslužných dovedností u dětí s PAS vypadat?  

 

3. Bylo by vhodné zpřístupnit podobné videomanuály (zaměřené například i na další 
sebeobslužné dovednosti) všem rodičům (bez ohledu na to, zda již mají nebo nemají 
potvrzenou diagnózu dítěte)? Vidí autorka nějaká možná úskalí takového postupu? 

 
 
 
 
Diplomovou práci Bc. Kateřiny Jandáčkové doporučuji k obhajobě s hodnocením výborně. 
 
 
 

V Praze dne 9. 8. 2021                 PhDr. Mgr. Jana Draberová, Ph.D. 

 
 
 
 
 


