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Otázky, podněty k obhajobě:  
- mohla by autorka blíže vysvětlit tvrzení ze str. 11: „Hraniční období /pro osvojení jazyka a  
  řečových dovedností/ se zřejmě nachází mezi 5 a 11 lety“ a blíže popsat toto širší rozpětí ? 
- jak by konkrétně v praxi mohla vypadat raná intervence dle tvrzení ze str. 16 uvádějící, že …“Do 5.  
  roku by se intervence měly zaměřovat na efektivní rozvoj funkčního užívání řeči, v pozdějším věku se  
  neverbální děti s PAS mohou učit používat alternativní způsoby komunikace jako je znakový jazyk,  
  užívání výměnného obrázkového systému (PECS) nebo pomůcek s hlasovým výstupem (VOCA) či  
  dokonce psaní.“ 
- jak lze rozumět informaci, že: „..rozvoj znakové komunikace by mohl být přínosný právě pro skupiny s  
  rizikem zhoršené komunikace, jako jsou například chlapci s poruchami autistického spektra.“. Proč  
  pouze chlapci? 
 

 1 2 3 4 

Cíle práce: uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny  X   

Soulad obsahu s názvem: ano – částečně X    

Členění kapitol: logické členění – nevhodné strukturování X    

Postiženy relevantní aspekty problému: jednoznačně – spíše ne   X   

Stanovené cíle: splněny – nesplněny   X   

 1 2 3 4 

Problém: jasně vymezen – nejasné vymezení  X   

              Projekt: analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou X    

Metodologie práce: Vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená  X   

Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu: 
organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé 

X    

     

1 2 3 4 

Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje   X   

Formální úprava práce:  odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb  X    

Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje  X     

Množství využitých literárních zdrojů: dostatečné – nedostatečné  X   

Aktuálnost literárních zdrojů: vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé   X  

Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální X    

Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy X    

Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb X    

 



- v čem by byl navrhovaný výzkum a jeho záměr inovativní a odlišný od již realizovaných studií a  
  dosavadních známých poznatků? V literárně přehledové části autorka popisuje, že i v důsledku  
  variability symptomatologie PAS nelze u dětí s touto diagnózou jednoznačně doporučit jednu formu  
  alternativní a augmentativní komunikace. Zároveň ve svém výzkumném návrhu jako jeden  
  z výzkumných cílů práce definuje ověřit, „zda bude raný rozvoj znakování alespoň částečně přínosný  
  pro všechny účastníky“. Na základě již známých poznatků by mě zajímalo, zda je tento záměr dle  
  autorky naplnitelný? 
- autorka uvádí, že z výzkumného souboru by mohly být vyřazeny děti, které mají komorbidní i jinou  
  závažnou diagnózu. Mohla by konkretizovat, jaké případné komorbidity by vedly k vyloučení dětí ze  
  studie?  
 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
Téma bakalářské práce vnímám jako přínosné. Počet dětí s PAS v populaci přibývá a rozvoj funkční 
komunikace je v rámci intervenční a terapeutické péče často klíčový. Ačkoliv autorka se ve své práci 
zaměřuje na možnosti podpory alternativní formy komunikace s pomocí znaků, oceňuji kritický pohled 
na tuto metodu i seznámení s jinými možnostmi alternativní a augmentativní komunikace pro děti 
s PAS. Autorka své téma popisuje z širšího kontextu, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a tvoří 
souvislý, srozumitelný a čtivý celek.  
Autorka bakalářské práce prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou. Citované publikace jsou 
ovšem staršího data, většina zdrojů je starší pěti let, některé zdroje jsou výrazně staršího data (např.  
r. 1978). Dá se předpokládat, že poznatky z této doby mohou být překonány a nemusí být v dnešních 
podmínkách zcela validní. Protože problematice autismu je věnována v odborných kruzích velká 
pozornost, ocenila bych v rámci literární rešerše uvedení i aktuálnějších zdrojů a novějších informací 
z této oblasti.  
Přestože po odborné stránce je text na dobré úrovni, občasné překlepy a gramatické či stylistické 
nedostatky působí při čtení práce na této úrovni nepatřičně (např.: „využití Skinnerovi analýzy“, ¨ „jak 
formo mluvené řeči“, „..dané předměty či aktivity by měli být..“, „…s ohledem na to, aby dítěti jednoduše 
poskytnout fyzickou dopomoc“, nesprávná interpunkce).  
Empirická část popisuje návrh možného výzkumu v této oblasti a navazuje na literárně přehledovou 
část. Autorka navrhuje prospektivní longitudinální studii vycházející ze studie  Landa et al. (2013). 
Otázky, které mě při čtení návrhu výzkumu napadaly, jsou uvedeny výše v podnětech k obhajobě. 
 
Celkově se dá konstatovat, že úroveň práce splňuje nároky na bakalářskou práci kladené, doporučuji ji 
k obhajobě. 
 
Návrh klasifikace: velmi dobře  
 
 
V Praze dne 25. 8. 2021    Mgr. Veronika Šporclová, Ph.D. 


