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Hodnocená bakalářská práce se věnuje kvalitativní analýze výkonu pěti dětí s poruchami 

autistického v testech, které pracují s různými rovinami jazykové citlivosti, sociálních vztahů, 

porozumění sociálním situacím. Jako klíčový test autorka zvolila Strange Stories Test (modifikaci dle 

O’Hare et al., 2009).  Jedná se o zajímavý diagnostický nástroj, který je založen na rozlišení úrovně 

schopnosti dítěte v oblasti tzv. teorie mysli (zjednodušeně:    schopnost vysuzovat mentální stav jiné 

osoby). Teorie mysli je ve vývojové psychologii inspirativní fenomén, dle kterého lze sledovat rovněž 

určitou kognitivní, sociální, jazykovou i emoční zralost dítěte. V rámci diagnostiky různých 

vývojových poruch, např. poruch autistického spektra, se ukazuje  jako významná oblast, kde může mít 

dítě určitý deficit.  

Cíle práce jsou představeny hned v úvodu, jsou prezentovány srozumitelně, realisticky, oceňuji, že 

autorka navazuje na jiné absolventské práce, které reflektuje a jejich závěry interpretuje. Tím téma 

rozvíjí dále, zvyšuje povědomí o rozšíření  diagnostických nástrojů v českém poradenském terénu.  

 
Teoretická část představuje kvalitní obeznámení s tématy, které považuji za relevantní, očekávatelné. 

V přehledu se neobjevuje téma, které bych vnímala jako nadbytečné (možná je historický přehled mohl 

být stručnější) či naopak nepostrádám žádné opomenuté. Autorka akcentuje zejména posuny 

v terminologii poruch autistického spektra, včetně změn v DSM V nebo MKN 11, detailněji se věnuje 

samotné teorii mysli. Zde oceňuji využívání primárních zdrojů, detailní rozbor, včetně vývojových 

stádií teorie mysli (Baron-Cohen) a popisu různých experimentálních i diagnostických situací a 

nástrojů.  Zaujetí a orientaci autorky dokládá použití aktuálních citačních zdrojů empirického 

charakteru.  

V metodologické pasáži studentka prokázala, že má v oblasti stanovování výzkumných cílů, ale i 

prostředků (volba metod sběru dat) dostatečné vědomostní zázemí. Autorka popisuje přehledně postup 

sběru dat, etické souvislosti i průběh testování. 

Celý výzkumný design je založen  na  komparaci  výsledků  početně malé skupiny  dětí s PAS s již 

publikovanými  výsledky tzv. intaktní věkové  skupiny. Studentka kromě již zmíněného testu Strange  

Stories Test  administrovala také Test jazykového uvědomování  (Kucharská  & Šmejkalová, 2017) a 

pro    možnost sledování dalších faktorů také  dotazník Dětské autistické chování (Thorová, 2016). 



 

Studentka pracovala s výzkumným vzorkem pěti dětí s PAS,  se čtyřmi chlapci a s jednou dívkou. 

Ačkoliv u dívky neměla k dispozici všechna data, rozhodla se ji ve svém výzkumu rovněž zařadit, což 

náležitě odůvodnila.  Data jsou prezentována jako jednotlivé kazuistiky, což čtenáři umožňuje dobře 

se v textu orientovat, vidět plasticitu výsledků jednotlivých nástrojů, ale také významnou rovinu, která 

obvykle není tolik akcentována – popis projevů a chování během administrace testových úloh. Právě 

tento kvalitativní aspekt osobně vnímám jako nejzajímavější linii, která může přinést mnoho cenných 

poznatků.    

 Studentka doložila, že umí své nálezy zasadit do kontextu teoretických koncepcí i srovnatelných 

empirických zjištění, pracuje i s limity práce. Celou práci vnímám jako smělý příspěvek   k možnosti 

rozšíření diagnostických nástrojů v českém poradenském prostředí a určitě v hodnocené práci spatřuji 

potenciál pro pokračování v podobných snahách.  

Výslednou práci autorky považuji za kvalitní. Rozsah práce a její struktura odpovídají požadavkům 

kladeným na bakalářskou práci. Z jazykového hlediska je psána akademickou dikcí s kvalitním 

terminologickým aparátem, oceňuji i poměrně rozsáhlý bibliografický aparát. Občas chybí u 

zmiňovaných autorů datace, ale obecně je nakládáno s citační normou správně. Formálně bych se 

přikláněla jen k drobné změně – samostatné kapitoly (části práce) začínat na nové straně, lépe se pak 

čtenáři text strukturuje a orientuje se v něm.  Práce obsahuje všechny povinné části.  

Bakalářskou práci Lenky Petrželkové doporučuji k obhajobě. 

 
 

Otázky k obhajobě: 

 
1, Která z položek SST  (příběhů) by si pro české prostředí zasloužila modifikaci (je-li taková)? 

 

2, Ve své práci studentka na s. 22 cituje „Teorii mysli můžeme také označit synonymy jako „folkovou, 

naivní,  lidovou psychologii“ či “mentalizaci“(Koukolík, 2014)“ Mohla byste rozvinout, co tímto autor 

myslí?  

3, Jak studentka hodnotí výsledky účastníků v Testu jazykového uvědomování? V čem by mohly 

výsledky pomoci např. i učitelské obci při výukovém vedení dětí s poruchami autistického spektra?   
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