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Posuzovaná bakalářská práce se věnuje velmi aktuálnímu tématu dívek s Aspergerovým 

syndromem a konkrétně jejich sociálnímu sebepojetí. V rámci poruch autistického spektra 

stále někdy přetrvává přesvědčení, že se jedná o poruchy postihující častěji chlapce a velká 

část výzkumů je i proto genderově nevyrovnaná. U dívek se PAS může projevovat odlišně a 

bývají tak někdy pod-diagnostikovanou skupinou, což má vliv na jejich vývoj a na 

psychologickou péči, kterou získají. Vnímám proto, že je velmi důležité věnovat se tomuto 

tématu, aby bylo možné zpřesnit jak diagnostiku, tak následně i nabízenou terapeutickou péči. 

Z tohoto důvodu vidím práci autorky jako velmi přínosnou.  

Formální stránka:  

Po formální stránce splňuje práce všechny náležitosti, přesahuje minimální rozsah, je klasicky 

členěna na teoretickou a praktickou část, obsahuje seznam literatury citovaný podle normy 

APA a přílohy. Obsah práce je dělen logicky, místy možná až trochu moc podrobně. V textu 

se občas objevují drobné překlepy (např. tečka místo čárky – Thorová. 2012), není zcela 

sjednoceno doslovné citování, v některých částech autorka používá uvozovky jinde uvozovky 

a kurzívu zároveň, stejně tak při citování dvojice autorů se někdy objevuje „&“ a někdy „a“, 

výjimečně dokonce „and“. Zmíněné drobné nepřesnosti však nijak nenarušují plynulost textu 

a čtivost.  

Teoretická část:  

Teoretickou část autorka logicky rozčlenila na tři větší okruhy a postupuje také logicky při 

výstavbě informací o tématu, takže je vidět že má promyšlenou strukturu. Nejvíce pozornosti 

je vzhledem k zaměření práce věnováno tématu poruch autistického spektra (a Aspergerovu 

syndromu, který jak autorka správně uvádí nebude nově od 1.1. 2022 dle MKN-11 už 

samostatnou diagnózou). Dvě následující části (Sociální sebepojetí a Přátelství) by bylo určitě 

vhodné ještě rozšířit, protože jsou skutečně krátké a méně podrobné, na druhou stranu je 

nutné brát v potaz, že se jedná o bakalářskou práci. 

Seznam literatury obsahuje 35 zdrojů, z toho 16 zahraničních. Uvítala bych, aby práce 

obsahovala více výsledků z nových výzkumů, v tomto vidím určitou její slabinu. V některých 

částech autorka vychází pouze převážně z přeložených nebo českých monografií (Attwood, 

2005, Thorová, 2012 a Radkovová & Hořejší, 2018), což považuji za nedostačující vzhledem 

k tomu, kolik výzkum k tématu PAS aktuálně existuje. V jiných částech autorka ukazuje, že 

nemá problém zahraniční literaturu využívat.  



Praktická část:  

Za zdařilou považují naopak část empirickou, autorka do ní zařadila, všechny podstatné 

náležitosti a velmi dobře vysvětluje jakým způsobem dospěla postupně k výzkumné otázce. 

Transparentní je podle mého názoru i její popis vzniku výzkumných metod, oceňuji 

především snahu navázat na předcházející autory a výzkumy.  

Autorka také dobře nastiňuje čtenáři, jak v rámci zakotvené teorie postupovala a přesnými 

kroky v rámci kódovacího procesu s odkazem k literatuře věnující se kvalitativním metodám. 

Je zřejmé, že těmto krokům věnovala dostatečnou pozornost. V popisu pouze chybí 

podrobnější charakteristika jednotlivých respondentek.  

Při prezentování výsledků používá obě části výzkumného rozhovoru, nejprve část věnovanou 

sociální self-efficacy a následně komplexní výsledky. Oceňuji, že se nejedná pouze o výčet 

vět z rozhovorů, ale autorka se snaží i o jejich interpretaci a po celou dobu se drží výzkumné 

otázky. Po každé části, která ilustruje výpovědi respondentek následuje i shrnutí a 

interpretace, což zjednodušuje přehlednost.  

Diskuse částečně naráží na menší množství výzkumných zdrojů v teoretické části, i tak se ale 

autorka snaží výzkumná zjištění podle mého názoru k teoretickým východiskům vztáhnout 

logicky a jasně a drží se výzkumné otázky. 

Hodnocení spolupráce:  

Spolupráci s autorkou hodnotím jako velmi dobrou, během ní byla aktivní a samostatná. 

K tématu i výzkumu přistoupila zodpovědně a průběžně text vypracovávala. Mé připomínky 

k textu nezapracovala úplně, což však nehodnotím negativně. Naopak jsem ráda, že práci 

zpracovala podle svého nejlepšího vědomí, sama si dohledávala informace a zdroje a 

respektuji její rozhodnutí a vnímám, že se skutečně jedná o její samostatnou práci.  

Závěr: 

I přes to, že mám k práci určité výhrady, považuji ji za kvalitní a doporučuji ji proto 

k obhajobě, kde bych ráda, pokud by se autorka mohla zaměřit i na následující dotazy: 

1) Jak by bylo možné podle vás použít výsledky z vašeho a podobných výzkumů při 

podpoře žen a dívek s PAS? 

2) Jak byste porovnala přátelství chlapců a dívek s PAS, v čem se liší a v čem shodují?  

 

V Praze dne 1. 9. 2021      
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