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    Bakalářská práce Lenky Petrželkové zpracovává téma cílící na sociální dovednosti žáků s PAS ve 

čtvrtém ročníku. Studentka postavila svou práci na využití testu vyššího řádu teorie mysli Strange 

stories k popisu a pochopení odlišností v sociálním chování a pochopení sociálních situací u žáků s 

PAS. Jedná se o velmi aktuální téma, jelikož  daná oblast je sice popisována jako deficitní u jedinců 

s PAS, ale v našem prostředí stále zaostáváme v možnostech diagnostiky uvedených problémů a 

pochopení jejich propojení s dalšími oblastmi. Znamená to tedy, že výsledky této kvalitativní studie 

by mohly mít významný přínos i pro poradenskou a vzdělávací praxi. 

     Práce je standardně členěna na část teoretickou a empirickou. V teoretické části studentka 

přesvědčivě ukazuje, že je schopna pracovat přiměřeně s odbornou literaturou a vybudovat 

dostatečnou oporu pro své výzkumné šetření. Shrnuje dosavadní poznatky týkající se poruch 

autistického spektra a teorie mysli, reflektuje zahraniční i české autory,  pomáhá čtenáři pochopit 

styčná místa i rozdíly v pohledech jednotlivých autorů. Výběr zdrojů je poměrně rozsáhlý, obsahuje 

základní literaturu i výzkumné studie vztahující se k tématu. Zejména část týkající se teorie mysli 

považuji za posouvající poznání v českém prostředí, a to i s vědomím, že v posledních letech 

vzniklo několik dobrých prací věnujících se teorii mysli (např. Hončíková, 2008; Cajthamlová, 

2018). 

     Empirická část se zabývá využitím testu Strange Stories pro určení úrovně sociálních dovedností 

u žáků s poruchou autistického spektra. Ač byl daný test vytvořen k těmto účelům, neby v českém 

prostředí ověřen a výsledky zahraničních studií nejsou vždy jednoznačné. Studentka se tedy 

provedla kvalitativní analýzu výkonů žáků s PAS a jejich srovnání s dalšími studiemi zaměřenými 

jak na intaktní populaci, tak na jedince s PAS stejné věkové skupiny. Při testování dětí využívala 

také Test jazykové uvědomění (TJU) pro ověření toho, do jaké míry může jazyková úroveň ovlivnit 

výkon žáka v testu Strange stories. Postup výzkumného šetření je přiměřeně dokumentován, 

výsledky jsou prezentovány v rámci kazuistických studií žáků zařazených do výzkumu. Studentce 

to umožnilo vztáhnout výsledky žáků v testech k jejich dalším specifikům, jako je například míra 

poruchy autistického spektra, struktura projevů poruchy u žáka, úroveň pracovního chování nebo 

enviromentální vlivy (rodinné zázemí, síť sociálních vztahů žáka atd.). Čtenář má tak možnost 



sledovat, jak došla ke svým závěrům. 

     Ze studie vyplývá, že výkon v testu Strange Stories je u sledovaných žáků s PAS značně 

variabilní. Rozdíl ve výkonu mezi probandy a intaktními žáky lze sledovat pouze na základě 

kvalitativní analýzy odpovědí a pracovního chování v průběhu testování. Mezi faktory ovlivňující 

výkon můžeme zařadit jazykovou úroveň (ovšem spojitost se ukázala jen u některých žáků), 

zapojení do sociálních vztahů (počet sourozenců nebo zapojení do kroužků). Za přínosný výstup 

práce považuji vydělení “fenoménů” objevujících v odpovědích žáků.  

     Celkově hodnotím bakalářskou práci jako zdařilou, zcela splňující nároky kladené na daný typ 

kvalifikační práce. Studentka byla v průběhu zpracovávání práce samostatná, ale přitom respektující 

připomíky a náměty. Byla schopna poradit si i s obtížemi spojenými s pandemickou krizí, dá se 

doknce říci, že to dokázala využít pro obohacení práce a sledování aspektů testování žáků v online 

prostředí.  
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