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Průběh obhajoby: Práce se věnuje rodinám s dítětem s poruchu autistického spektra a
zkoumá jejich kvalitu života. Teoretická část obsahuje vysvětlení
základních pojmů souvisejících s danou problematikou a
charakterizuje rodinu dítěte s autismem. Empirická část je řešena
smíšeným designem výzkumu s uplatněním metody případové
studie. Sběr dat byl řešen polostruktrovanými narativními rozhovory
s šesti respondenty (rodiči) ve třech rodinách. Dále byl sběr dat
podpořen prostřednictvím dotazníku SQUALA. Cílem bylo zjistit a
popsat, jak žijí rodiny, které pečují o dítě nebo dospívajícího s
poruchu autistického spektra s důrazem na kvalitu života
jednotlivých rodin, a posoudit, jak tyto rodiny vidí a měří svou
kvalitu života. Studentka popsala výzkumné otázky a dílčí cíle práce.
Z výsledků šetření vyplývá, že rodiny pečující o dítě s poruchou
autistického spektra mohou žít plnohodnotným životem, pokud je jim
poskytnuta potřebná podpora. Jedná se především o finanční podporu
od státu a sociální podporu. Komise byla seznámena s posudky
vedoucího práce a oponenta. Studentka argumentovala dotazy
oponenta práce, ve kterých je zmíněno, že práce neobsahuje nové
poznatky využitelné pro sledovanou oblast. Studentka vymezila
možné využití vycházející ze závěrů práce v praxi, například
možnosti dalších stacionářů či navýšení příspěvku pro pečující
osoby.
Studentka bakalářskou práci obhájila. Všichni členové komise
hlasovali o výsledku a shodli se na hodnocení: velmi dobře
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