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Autorkou stanovené cíle, a to  
(a) zjistit, jak odborníci, konkrétně sociální pracovníci, vnímají práci s dětmi s PAS, zjistit, jestli 
a případně jak se právě sociální pracovníci angažují v propagaci této problematiky veřejnosti 
a zda jsou kapacity sociálních služeb z jejich pohledu dostačující, 
(b) Jak děti s PAS veřejnost vnímá nebo zda má ponětí alespoň o tom, co autismus je.  

jsou pro tento typ práce velmi široce formulovány. Práci by přispělo jejich zúžení. Takto ve snaze je 
naplnit setrvala pouze na povrchu zpracovávaného problému.  
Úvodní teoretická část má rozsah pěti kapitol. V první až třetí kapitole se autorka zabývá poruchou 
autistického spektra, výčtem jednotlivých poruch, multidisciplinárními týmy a osvětou (z této části 
nevyplývá, co měla autorka v oblasti osvěty na mysli). Ve čtvrté kapitole s názvem „Vzdělávání dětí s 
PAS a jejich rodin, osvěta veřejnosti“ se však v její úvodní části, jak by se dalo očekávat, nevěnuje 
seznámení se systémem vzdělávání a metodami využívanými při práci s dětmi s PAS a v subkapitole 
4.1.rovnou představuje program Son-Rice jako metodu vzdělávání. V dalších subkapitolách se již 
věnuje osvětě. V úvodu autorka konstatuje, že „ve čtvrté a zároveň poslední kapitole jsou popsány 
některé z neziskových organizací, které se věnují dětem s PAS.“ Ve skutečnosti se jedná o kapitolu 
pátou. Zde se autorka skutečně zabývá představením vybraných neziskových organizací, ale neuvádí, 
dle jakého klíče vybrala právě tyto. 
V rámci empirické části uskutečnila autorka (a) kvalitativní výzkum pomocí polostrukturovaných 
rozhovorů a dotazy cílila na sociální pracovníky z neziskových organizací v Praze a Zlínském kraji, 
které pomáhají dětem s PAS. Zde zjišťovala, 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. A (b) kvantitativní výzkum pomocí online dotazníku vlastní konstrukce, 
kterým zjišťovala, jak děti s PAS veřejnost vnímá nebo zda má ponětí alespoň o tom, co autismus je. 
Výzkumná část je zpracována na podprůměrné úrovni. Mnohé se z textu nedozvídáme. Například o 
respondentech dotazníkového šetření uvádí pouze: „Dotazník jsem rozeslala pomocí sociálních sítí, či 
jinou online formou. Na dotazník odpovědělo celkem 74 respondentů. Dotazník jsem rozeslala 96 
potencionálním respondentům“. O respondentech – sociálních pracovnících zase: „Oslovila jsem 5 
sociálních pracovníků z různých neziskových organizací, které pomáhají dětem s PAS. Protože jde 
pouze o sociální pracovníky, použila jsem nepravděpodobnostní výběr – kvótní. Vybrané neziskové 
organizace působí v Praze a Zlínském kraji“. Dle jakého klíče byly organizace vybrány, již chybí. 
Vyhodnocení výsledků by si zasloužilo větší pozornost. 
Ani seznam zdrojů, který by mohl být bohatější, zejména o zdroje zahraniční, nedodržuje 
předepsanou úpravu. 
Práce má nevyváženou strukturu. Formální úprava nedodržuje předepsaná pravidla, kupř. ne všechny 
hlavní kapitoly začínají na nové stránce, název subkapitoly je na poslední řádce stránky, vnitřní 
struktura mnohých kapitol mnohdy ztěžuje přehlednost textu apod. V práci se nachází gramatické 
chyby. 
 



Závěr 

Téma bakalářské práce je přínosné a zajímavé, ale vzhledem k četným nepřesnostem a pochybením, 
prolínajícím se celou prací, navrhuji, a to v případě excelentní obhajoby a vypořádání se 
s připomínkami oponenta a případnými připomínkami vedoucího přistoupit k hodnocení dobře. 

V Praze dne 31. 8. 2021.       PhDr. Pavla Kodymová, Ph.D. 


