
Posudek vedoucího práce na bakalářskou práci Adély Jůzové "Specifika výchovně 

vzdělávacího přístupu k dětem s autismem". 

Téma bakalářské práce je vzhledem k profesnímu zaměření autorky adekvátní. Práce je 
standardním způsobem členěna na část teoretickou a vlastní výzkum. Její rozsah odpovídá 
požadavkům. 

Teoretická část je rozdělena do osmi kapitol, které na sebe navazují. Autorka zacma 
historickým přehledem a popisem vývoje názorů na tuto poruchu, charakterizuje hlavní znaky 
a projevy autismu a uvádí přehled poruch, které do autistického spektra patří. Text je stručný, 
ale obsahuje všechny základní údaje. Zajímavou kapitolou je charakteristika vývoje dětí 

s autismem, obvyklé rozdělení do jednotlivých vývojových fází je vhodné, text se stává 
přehlednější. Jednou ze stěžejních kapitol teoretické části je popis možných diagnostických 
postupů a metod, na ni navazují kapitoly zaměřené na popis možného vzdělávání dětí 
s autismem a jeho specifik, včetně přehledu různých výchovně vzdělávacích programů, které 
specifické potřeby autistických dětí zohledňují. Teoretická část je zpracována standardním 
způsobem, autorka využila veškerou běžně dostupnou odbornou literaturu, která se tímto 
problémem zabývá. 

Vlastni výzkum má dvě části, jednou z nich je dotazníkové šetření, zaměřené na zhodnocení 
typických projevů autistických dětí v průběhu vyučování, druhý vychází z kazuistik 
autistických dětí. Autorka si jasně vymezila cíl práce, stanovila si pět relativně velmi 
jednoduchých hypotéz, popsala zkoumanou skupinu, proces šetření i použitou metodiku 
(dotazník, který je v příloze, si sama vytvořila), tyto informaci jsou v souhrnu uvedeny i v 
tabulce. Výsledky jsou přehledným způsobem prezentovány ve formě grafů doplněných 
komentářem. Další část tvoří analýza 8 případových studií, jednotlivé kazuistiky jsou 
přehledné, autorka si pro prezentaci jednotlivých údajů vytvořila schéma, které přispívá 
k přehlednosti textu. Získané výsledky jsou interpretovány v následujícím, velmi stručném 
textu. Je jisté, že zkušenější autor by z pří padových studií dokázal odvodit víc, nicméně 
souhrnná charakteristika je přijatelná a slouží k potvrzení stanovených hypotéz. Závěr 
představuje spíš stručný přehled celé práce. 

Předložená bakalářská práce splňuje požadavky a proto ji lze doporučit k obhajobě, navržená 
klasifikace: 1- 2. ~-; 
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