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"Správanie pri jedle a výber jedla u detí s poruchou autistického spektra", 

kterou předkládá Milan Loviška, DiS. 

Poruchy autistického spektra představují v současné době téma, o němž se stále ví
ce diskutuje. Jedním z důvodů je bezpochyby i stoupající procento jedinců v populaci, jimž je 
některá z poruch diagnostikována. Za pozornost proto stojí nejen diagnostické nástroje, je
jichž množství si zaslouží navýšit, ale také hledání možností intervenčních postupů v rodin
ném i školním prostředí, které přispějí k podpoře a rozvoji osob s poruchami autistického 
spektra. Z tohoto úhlu pohledu se tedy autor diplomové práce věnuje tématu, které je velmi 
aktuální a stále přináší množství výzkumných otázek. 

Diplomová práce je tradičně členěna na teoretickou a empirickou část. Dále je obo
hacena o poměrně vysoké množství příloh. První čtyři rozsáhlé kapitoly teoretické části se 
věnují problematice poruch autistického spektra na obecné úrovni. Definují daný typ diagnó
zy, popisují diagnostická kritéria i tradiční symptomatiku těchto poruch. Současně věnují po
zornost odlišnostem jednotlivých typů poruch autistického spektra v souladu s Mezinárodní 
klasifikací nemocí. Největší důraz je přitom kladen na dětský autismus, atypický autismus a 
Aspergerův syndrom, což jsou diagnózy, s nimiž autor pracovat ve výzkumné části, resp. 
jeho respondentům byly tyto diagnózy stanoveny. Oceňuji, že autor využil aktuální tuzemské 
i zahraniční zdroje literatury. Při psaní o poruchách autistického spektra vychází ze součas
ných výzkumných studií. Informace o symptomatice, která vychází z MKN-10, bohatě dopl
ňuje a dále rozšiřuje. 

Další tři kapitoly teoretické části se již více věnují problematice obtíží s výživou dětí 
s poruchami autistického spektra, což je téma, jemuž je dále věnována pozornost ve vý
zkumné části. Na rozdíl od předchozích kapitol jsem zde několikrát postrádala odkazy zdroje 
informací, přestože bylo zjevné, že byly prezentovány výsledky výzkumů. 

Výzkumná část využívá dvou dotazníkových metod, které se zaměřují na behaviorální 
zvyklosti dětí s poruchami autistického spektra při jídle a na preferenci určitých druhů jídel. 
Autor má ambici standardizovat první uvedený dotazník, zároveň však provádí jakýsi mapu
jící výzkum v populaci dětí s poruchami autistického spektra. V této souvislosti autor také na 
počátku výzkumné části stanovuje hypotézy. V rozporu s tradičními metodologickými postu
py však hypotézy klade formou otázek. 

Výzkumný soubor čítal 81 respondentů, kteří byli následně rozděleni do skupin podle 
pohlaví, věku a typu poruchy. Pro jednotlivé skupiny zvlášť i pro celý soubor autor mapuje 
výsledky a následně i vytváří normy. Je poněkud zarážející, že některé vzorky respondentů 
při tomto členění čítaly velmi nízké počty (např. respondentů ve skupině dětí s atypickým 
autismem bylo pouze osm, přesto autor vytvářel normy také pro danou skupinu). 

Prezentace výsledků je přehledná, avšak při bližším pohledu se ukazuje, že autor pa
rafrázuje stále stejná slova, resp. texty aktualizuje daty pro příslušnou skupinu, avšak použí
vá takřka totožný text, který se v pravidelných intervalech opakuje. U tématu reliability testu 
poněkud postrádám dostatečné zdůvodnění, proč vnitřní konzistenci položek počítal autor na 
různém množství položek (např. vnitřní konzistence položek byla u celého souboru zjišťová
na u 43 položek, v souboru mužů u 42 položek, ve vzoru žen u 32 položek a v různých věko
vých kategoriích opět u dvou odlišných počtů položek). 

Při porovnávání výsledků experimentálního a kontrolního vzorku využil autor Mann
Whitneyho test a Kruskal-Wallisův test. U výsledků obou metod jsou uváděny pouze údaje 



ukazující na statistickou významnost (p; a). Patří ke kvalitám výzkumných sdělení, že jsou 
uváděny i některé základní údaje z testové statistiky, případně jsou tyto údaje uvedeny 
v přílohách. Tímto poněkud přesněji potvrdíme, že jsme výpočty skutečně realizovali. 

V případě druhého testu autor prezentuje výsledky, resp. odpovědi rodičů dětí, a po
rovnává vzájemně sledované skupiny respondentů. Prezentace výsledků je opět poněkud 
monotématická, pouze popis dat za užití takřka totožných frází. Je škoda, že se autor nepo
kusil o detailnější analýzu. Možná na úkor stále se opakujících statistických dat mohl přinést 
také informace, které se v dotazníku nabízejí (např. které konkrétní potraviny bývají častěji 
preferovány apod.). 

Bohužel také závěrečná diskuse postrádá některé významné charakteristické rysy, 
které lze u diskusí čekat. Autor opakuje některá data, která již prezentoval ve výsledcích, 
následně pak uvádí limity, které jeho práce má. Nediskutuje však se žádnými odbornými 
pracemi, neodkazuje se na výsledky jiných studií, ani neposiluje svá zjištění závěry jiných 
autorů, jak bývá v diskusích obvyklé. 

Zatímco teoretická část diplomové práce je sepsána velmi kvalitně a prezentuje 
množství zajímavých a pozoruhodných informací, které plně vystihují téma práce, výzkumná 
část, ač velmi rozsáhlá, má jisté nedostatky související s nedostatečnou prezentací dat, pří
padně tendencí k utváření závěrů na nepříliš rozsáhlých výzkumných souborech. 

Poznámka na závěr: není mi zcela jasné, jak může autor uvádět, že pracoval v orga
nizaci APLA jako psycholog - diagnostik (str. 50), když nemá tuto profesní kvalifikaci. 

Na závěr otázky: Z celé práce není jasné, proč se pro dané téma autor rozhodl - proč tuto 
práci psal? Dále prosím o vysvětlení, k čemu pokládá dotazníky za užitečné? K čemu mohou 
posloužit v praxi? Autor sám negoval možnost využití prvního dotazníku jako součásti dia
gnostiky poruch autistického spektra, za jakých okolností tedy mohou přinést užitečné infor
mace pro další práci s dětmi s poruchami autistického spektra? Může autor také vysvětlit 
výpočty vnitřní konzistence položek? 

Milan Loviška předložil práci, která ještě splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. 
Doporučuji, aby se stala předmětem obhajoby na katedře psychologie UK FF v Praze. 

Praha 6. 5. 2010 
A/ 

PhDr. Lenka Kr~á, Ph.D. 

2 


