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Práce je tvořena 119 stranami textu, seznamem literatury, 27 přílohami. Seznam literatury
koresponduje se zvoleným tématem a obsahuje četné zahraniční zdroje. Problematika osob
s Aspergerovým syndromem je v posledních letech na vzestupu v ohnisku zájmu různýchodborníků. Proto studie a výzkumy v dané oblasti jsou významně podporovány a vítány.
Práce je členěna na část teoretickou a část empirickou. V první polovině práce se autorka
zabývá třemi základními okruhy: problematikou pragmatické roviny, Aspergerovým
syndromem, diagnostikou v oblasti komunikace. Každá z těchto kapitol má své vnitřní členění
a výstavbu. Text je obohacen přehlednými tabulkami a zajímavými přímými citacemi.
V teoretické části autorka vychází ze svých teoretických rozpracování V diplomové práci.
Za přínosné lze považovat právě část empirickou, která je rozvrstvena do dvou rovin. V první
rovině je představeno vyšetření pragmatických komunikačních kompetencí, na něž navazujevyšší úroveň- intervence ( dle autorky) v pragmatické jazykové oblasti. V předloženém textu
se ve směsici objevují cvičení jak pro komunikační proces a) verbální ( fáze dialogu- např.
pozdravy: zahájení dialogu) b) neverbální, tak také cvičení na rozvoj řečových dovedností-např. vyprávění, popis. Jednotlivá cvičení jsou představena ve struktuřepomůcky,popis,
zkušenostizpraxe. Domnívám se, že tato struktura není příliš vypovídající pro využití dalšímikolegy. Je zde absence požadované vstupní (či minimální řečové ) úrovně a fyzický amentální věk (byť orientační). Není definován cíl cvičení. V kapitole 6 podává autorka
informace v různých hodnotách ( rok narození, věk určité události), takže čtenář musí pečlivě
sledovat a počítat časovou osu. Také informace o předcházející sppg a logopedické intervencijsou sporadické, takže je komplikovanější situace při vytváření přesného obraz. I informace odélce intervence je uváděna V průběhu textu na různých místech, takže jde spíše o popisudálostí během určitého období. V textu by bylo vhodné zvýraznit právě specifické přístupy aodlišnosti (při nácviku sociálních dovedností) terapeuta pro klienty s Aspergerovým sy, např.
na rozdíl od dětí s poruchami chování. Také věk sledovaných probandů (8 al2 let) přílišnepodporuje pojem děti v názvu práce. Po formální stránce udiví čtenáře dva závěry ( s. 68 a
s. 1 17).
V souhmu práce představuje několikaleté bádání a vlastní iniciativu pro specifickou klientelu.Práce má svou vnitřní strukturu a řád, je pro čtenáře přehledná a srozumitelné. V dané podobě
tvoří velmi zajímavý výchozí materiál pro další výzkumné a vědecké zpracování.Rigorózní práce splňuje požadavky na ni kladené.
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