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Jiné připomínky: 

Po obsahové stránce je tato bakalářská práce v pořádku. V případě využití tématu v rámci diplomové 
práce bych doporučila téma více rozpracovat, rozšířit popis jednotlivých metod a především provést 
hlubší analýzu v rámci výzkumného šetření se zaměřením na větší výzkumný vzorek (např. pouze 
terapeuti a psychologové, příp. v porovnání se zkušenostmi rodičů). 
Po formální stránce chybí v práci stránky u zdrojů, které autorka cituje, přičemž některé zdroje nejsou 
uvedeny v přehledu pramenů. 

Otázky k obhajobě: 

Uveďte Vaše osobní zkušenosti při práci s dětmi s PAS. Jaké metody, příp. prvky metod 
nejčastěji uplatňujete? 
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