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CÍL A PŘÍNOSNOST TÉMATU 
V posledních letech i v souvislosti s nárůstem počtu diagnostikovaných dětí s PAS roste zájem odborné i 
laické veřejnosti o tuto oblast. Péče o dítě s autismem je pro rodiče často extrémně vysilující, rodiče si 
musí osvojit specifické způsoby komunikace s dítětem a používat poněkud odlišné metody vedení dítěte. 
Ačkoliv oslabené sebeobslužné dovednosti nepatří u dětí s autismem mezi jádrové deficity, je to právě 
tato oblast, která rodiče velmi znepokojuje a na kterou se v rámci terapeutické práci s dítětem intenzivně 
zaměřuje pozornost.   
Dostupnost služeb a terapií pro děti s PAS má stále spoustu omezení mj. z důvodu nedostatečné nabídky 
služeb i jejich finanční náročnosti. Jsou to většinou právě rodiče, kteří se (nechtěně) stávají terapeuty 
svým dětem, v každodenním životě s dítětem pracují na rozvíjení jeho dovedností. Proto je důležité, aby 
právě rodiče měli dostatečné odborné vedení a podporu.  
Efektivita ABA terapie na zlepšení symptomatologie PAS a zvýšení kompetencí dítěte byla několika 
odbornými studiemi prokázána. Autorka ve své diplomové práci popisuje nejnovější vědecké poznatky o 
poruchách autistického spektra a ty dává do souvislosti s možnostmi rozvíjení sebeobslužných 
dovedností, konkrétně nácviku samostatného mytí rukou dle principů ABA terapie. Srovnává dva způsoby 
tréninku, resp. dvě možnosti instruování rodičů – behaviorální trénink dovedností s instrukcemi předanými 
osobně ABA terapeutem a videomanuál, kdy jsou rodiče vedeni podrobně natočenou videoinstrukcí. 
Autorka si klade za cíl ověřit jednak efektivitu obou těchto metod, ale – a to vnímám z psychologického 
hlediska jako velmi cenné -, také postoj a vnímání dané metody ze strany rodičů.  
Oceňuji, že se autorka i přes nepříznivou situaci a komplikace v důsledku epidemiologické situace snažila 
držet původního výzkumného záměru. Přestože je počet respondentů nižší, než bylo plánováno, autorka 
tento limit kompenzuje podrobnějším popisem respondentů i procesu nácviku a úskalími, které při analýze 
videonahrávek byly zachyceny.  
 
FORMÁLNÍ STRÁNKA 
Předložená práce obsahuje 87 stran textu včetně seznamu literatury. Součástí práce je také 6 příloh 
(informovaný souhlas, checklist pro hodnocení rodičů v nácviku mytí rukou, checklist pro hodnocení dětí 
s PAS v nácviku mytí rukou, demografický dotazník, doplňující dotazník pro rodiče zaměřený na zpětnou 
vazbu k použitým metodám a samotnému nácviku, dotazník mapující sebeobslužné dovednosti dětí 
s PAS). Seznam literatury je bohatý, zahrnuje recentní tuzemské i zahraniční zdroje. Práce je tradičně 
rozdělena na literárně přehledovou a výzkumnou část, které jsou spolu vzájemně propojeny v koherentní 
celek. Ačkoliv co do počtu stran patří práce mezi méně obsáhlé, domnívám se, že jsou zde uvedeny 
všechny podstatné informace k tématu, kterému se autorka v diplomové práci věnuje.  
 
LITERÁRNĚ PŘEHLEDOVÁ ČÁST má 36 stran a je rozdělena do 4 hlavních kapitol. V první kapitole se 
autorka věnuje nejnovějším poznatkům z oblasti poruch autistického spektra. V další kapitole detailněji 
popisuje specifika sebeobsluhy a možnosti rozvíjení sebeobslužných dovedností u dětí s autismem. Třetí 
kapitola čtenáře blíže seznamuje s aplikovanou behaviorální analýzou, kde je jedna z podkapitol cílená 
právě na možnosti rozvoje sebeobsluhy s pomocí ABA přístupu. Kromě vysvětlení podstatných a 
důležitých termínů a využívaných principů neopomíjí také vzdělávání certifikovaných ABA terapeutů a 



aktuální situaci v ČR. Tento fakt považuji za důležitý pro pochopení širšího kontextu a možných důvodů, 
proč jsou tyto služby v ČR zatím méně dostupné anebo poskytovány v menší intenzitě, než je 
doporučováno. 
V poslední, čtvrté, kapitole autorka věnuje pozornost podpoře a edukaci rodičů dětí s autismem. I v této 
kapitole autorka udržuje nit celé práce a blíže popisuje metody vycházející z principů ABA terapie, které 
jsou součástí praktické části diplomové práce.   
Teoretická část je čtivá, jednotlivé kapitoly i subkapitoly na sebe logicky navazují a jsou propojeny také 
s výzkumnou částí, čímž se daří zachovat zdařilou strukturu i koherenci celé práce. Srovnáním schopností 
a dovedností „neurotypického“ dítěte a dítěte s poruchou autistického spektra v jednotlivých oblastech 
autorka umožňuje čtenáři lépe porozumět specifikům autismu a jeho dopadu na výchovu a rozvíjení 
dítěte.  
 
EMPIRICKÁ ČÁST 

Výzkum je veden jako kvalitativní. Výzkumnou metodou je záměrné pozorování a analýza videonahrávek, 

které rodiče natáčeli dle daných instrukcí před nácvikem - první den po proběhlé instruktáži a týden po 

zahájení nácviku. Pro zvýšení reliability byly nahrávky analyzovány dvěma posuzovateli – autorkou práce 

a certifikovanou ABA terapeutkou (konzultantka diplomové práce). Sledované oblasti byly zaznamenány 

do strukturovaných checklistů zvlášť pro rodiče i dítě. Checklisty zachytávají splnění, částečné splnění 

nebo nesplnění dané dovednosti, či dodržení instrukce v rámci nácviku.  

Záměrem výzkumu bylo ověření, zda dojde ke změně postupu rodičů při rozvíjení dílčí sebeobslužné 

dovednosti (mytí rukou) po absolvování behaviorálního tréninku dovedností a po shlédnutí videomanuálu. 

Následně v rámci dotazování autorka zjišťuje postoj rodičů k metodě, kterou použili. Výzkumný soubor je 

i z důvodu koronavirové epidemie nižší, čítá 6 rodičů a 6 dětí. Z psychologického hlediska oceňuji, že 

autorka ve své práci podrobněji popisuje dítě, včetně jeho diagnózy, a rodiče, který nácvik prováděl. Také 

výsledky popisuje pro každého respondenta zvlášť, všímá si i drobných detailů v průběhu nácviku, které 

mohly úspěšnost ovlivňovat. Následně výsledky souhrnně shrnuje v přehledné tabulce a grafu 

v návaznosti na definované výzkumné otázky.  

Videomanuál, který autorka v rámci svého diplomového výzkumného projektu natočila, obsahuje 

podrobnou edukaci rodičů o principech ABA terapie, vysvětlení základních pojmů, se kterými se rodiče 

během instruktáže mohou setkat. Instrukce jsou podávány srozumitelnou formou – mluvené slovo je 

doprovázeno konkrétními a jednoduchými písemnými instrukcemi, které rodič na monitoru sleduje. Po 

teoretických informacích následuje ukázka nácviku – nejprve bez komentáře, následně s komentáři 

terapeuta, které vysvětlují možné situace v rámci nácviku a možnosti jejich řešení včetně zdůvodnění 

daného postupu.  

DISKUSE 

Otázky, které v průběhu čtení vedoucí práce napadaly, autorka zodpovídá a reflektuje v bohaté diskusi. 

Oceňuji, že reflektuje různé faktory, které mohly výsledky výzkumu i průběh výzkumu ovlivnit. Autorka si 

je vědoma, že jedním z největších limitů výzkumu je malý počet respondentů. Výsledky sice nelze 

zobecnit a realizovaný výzkum lze považovat za pilotní studii. Ale v rámci svého výzkumu autorka ukazuje 

cestu, kterou se může ubírat jednak další výzkum, ale také možnosti podpory a edukace rodičů, kteří 

vychovávají dítě s autismem.  

 

 

 



CELKOVĚ 

V celé práci se odráží vlastní zkušenost autorky s dětmi s PAS a jejich rodinami. Práce je čtivá, 

srozumitelná, prezentuje nové a podstatné informace vztahující se ke zvolenému tématu.  

I s určitými limity (zejména nízký počet respondentů) se domnívám, že autorka se snažila naplnit svůj 

výzkumný záměr – srovnání dvou metod používaných v rámci rozvoje sebeobslužných dovedností u dětí 

s PAS a hledání cesty pro co nejefektivnější podporu a edukaci rodičů. V praxi se často setkáváme se 

skutečností, že ačkoliv rodiče teoreticky znají specifické přístupy využívané při vedení dětí s autismem, 

mívají je problém v běžném životě aplikovat z důvodu neporozumění těmto principům. V literárně-

přehledové části autorka vysvětlila základní pojmy a teoretická východiska, informace zasadila do širšího 

kontextu tak, aby byla pochopena nutnost specifického přístupu při výchově dětí s autismem, konkrétně 

při nácviku sebeobslužné dovednosti. Ve výzkumné části autorka propojuje teoretické informaci s praxí a 

popisované postupy aplikuje  ve svém výzkumu. I s ohledem na nízký výzkumný soubor, kdy jednu 

metodu aplikovaly pouze 3 rodiny, nejsou výsledky konzistentní a nelze je zobecnit. Důvody, pro které se 

nepodařilo zajistit vyšší počet respondentů, autorka popisuje v diskusi.  

Instruktážní video, které autorka pro účely DP vyhotovila, je velmi zdařilé a bylo by vhodné v tomto 

postupu pokračovat a i na základě výzkumu dále pracovat na zlepšování možností edukace pro rodiny 

dětí s PAS. Oceňuji, že v rámci svého výzkumu se autorka zaměřovala nejen na progres dítěte, ale také 

na rodičovské postoje k dané metodě i vnímanou vlastní účinnost rodičů. 

Práci celkově vnímám jako zdařilou a užitečnou s dobrým potenciálem pro praktické využití v praxi.   

 

Předloženou práci jednoznačně doporučuji k obhajobě a i s ohledem na některé výše popsané limity 

hodnotím výborně.  

 

Otázky, podněty k obhajobě: 

- domnívá se autorka, že se lze výsledky výzkumu inspirovat i pro rozvíjení jiných dovedností dítěte  

  s PAS (např. sociálních, komunikačních..)? Pokud ano, jak by mohlo instruktážní video vypadat?   

- děti s autismem často potřebují vizualizaci a podrobný návod, jak má jejich chování nebo daná    

  dovednost vypadat. Někdy má pozitivní efekt také instruktážní video, které je při nácviku dané  

  dovednosti prezentováno dítěti, to si osvojuje dovednost v rámci učení nápodobou. Má s tímto  

  postupem v rámci ABA terapie autorka zkušenosti?   

- který z demonstrovaných postupů (BST a videomanuál) vnímá autorka na základě vlastní praxe a  

  zkušeností jako efektivnější a pro rodiče intuitivnější? Má na základě svých zjištění v rámci DP nápady  

  pro zlepšení zavedených postupů a/nebo pro edukaci rodičů? 
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