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Průběh obhajoby: Tato práce je zaměřena na komunikaci dětí s poruchami autistického
spektra. Cílem práce je analyzovat alternativní metody komunikace,
které jsou využívány u dětí s PAS v předškolním a mladším školním
věku. Teoretická část vymezuje poruchy autistického spektra a
charakterizuje jedince s narušenou komunikační schopností. Cílem
výzkumného šetření je zjistit, jaké metody komunikačních systémů
se využívají pro děti s poruchou autistického spektra v předškolním a
mladším školním věku. Empirická část je řešena smíšeným designem
výzkumu. Sběr dat probíhal formou dotazníkového šetření u 33
respondentů (učitelé a asistenti pedagoga na mateřských školách
speciálních). Šetření bylo doplněno o tři polostrukturované
rozhovory s pracovnicemi mateřské školy speciální. Data z
polostrukturovaných rozhovorů byla analyzována otevřeným
kódováním. Studentka představila výsledky práce, tedy 19 různých
komunikačních systémů, které respondenti uvedli. Komise byla
seznámena s posudky vedoucího práce a oponenta. Studentka
argumentovala otázky oponenta. Vymezila nejvíce užívané
komunikační systémy respondenty a zdůvodnila jejich pozitiva.
Studentka objasnila další možnosti využití konkrétních
komunikačních systémů jako příklady dobré praxe. Studentka
navrhuje možnost dalších kurzů pro pedagogy, jak pracovat s
vybranými komunikačními systémy.
Studentka bakalářskou práci obhájila. Všichni členové komise
hlasovali o výsledku a shodli se na hodnocení: velmi dobře
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