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Předložená bakalářská práce se věnuje problematice sociální práce s dětmi s poruchou 

autistického spektra (dále jen PAS). Jedná se o téma aktuální, které si zaslouží větší 

akademickou pozornost. Práce je standardně dělena na teoretickou a praktickou část. 

V teoretické části práce autorka nejprve vymezuje, co je to PAS a jaké může mít formy, dále 

jednotlivé aktéry multidisciplinární spolupráce a aktivity neziskových organizací pracujících 

s dětmi s PAS a jejich rodinami. Praktická část navazuje na část teoretickou, když autorka 

definuje v podstatě dva výzkumné cíle:  

1. zjistit, jak odborníci, konkrétně sociální pracovníci, vnímají práci s dětmi s PAS, 

a jestli a případně jak se právě sociální pracovníci angažují v propagaci této 

problematiky veřejnosti; 

2. zjistit, jak děti s PAS veřejnost vnímá nebo zda má ponětí alespoň o tom, co 

autismus je. 

Cíle jsou stanoveny příliš velkolepě a domnívám se, že by práci výrazně prospělo, kdyby se 

zaměřila jen na jeden z nich. Diskuze by měla být podrobnější a porovnávat zjištěné 

s dostupnými zdroji a studiemi.  

V souvislosti s prvním cílem autorka provedla polostrukturované rozhovory s pěti sociálními 

pracovníky působícími v organizacích, které s dětmi s PAS pracují. Autorka se pokoušela 

vzorek rozšířit, nicméně to vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a přetížení sociálních 

pracovníků v této oblasti nebylo možné. Jak autorka sama poznamenává, výsledky studie 

proto nelze brát za reprezentativní. Druhý cíl se autorka rozhodla naplnit pomocí 

dotazníkového šetření, v nichž se potvrdily výzkumné předpoklady, které si stanovila. Metoda 

sběru dat by si zasloužila důkladnější propracování. 

Práce se opírá převážně o domácí zdroje, některé na pomezí beletrie. Citace jsou většinou 

v pořádku, s minimálními formálními nedostatky. Přehled zdrojů v závěru práce není logicky 

strukturován a způsob jejich citování se zdroj od zdroje liší. 

Text je místy obtížně srozumitelný, s četnými gramatickými chybami nebo překlepy. 

Číslování kapitol na sebe nenavazuje, struktura některých kapitol by si zasloužila přehlednější 

členění a formátování textu je rozhozené a pouze přidává k obtížnosti čtení. Chybí vysvětlení 

používaných zkratek. Některá tvrzení v teoretické i výzkumné části bakalářské práce by bylo 

vhodné doplnit citacemi nebo vyztužit dostatečnou argumentací. Finální podobu práce by 

bylo vhodné před odevzdáním konzultovat. 

Domnívám, že předložená práce hraničně splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci, 

a v návaznosti na průběh obhajoby navrhuji hodnocení dobře.  
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