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Autorka, která se autismu věnuje systematicky delší dobu, se pokusila zachytit tradiční i 
alternativní terapeutické přístupy využívané v práci s dětmi s poruchami autistického spektra 
(PAS) v ČR. Do výzkumné sondy zapojila všechny typy pečujících osob kolem děti s PAS a 

zkoumala jejich obeznámenost, postoje a využívání jednotlivých metod. V závěru autorka 
hodnotí možnosti kombinace různých metod, neboť se jí tento přístup jeví jako perspektivní. 

Téma vzhledem k vysoce potřebné potřebné okrajové irelevantní 
současným potřebám 

oboru 
Téma vzhledem zvoleno téma je příliš téma mohlo být širší předkladateli 

k možnostem adekvátně rozsáhlé chyběla 

zpracovatele možnost 
adekvátně téma 
uchopit 

Typ práce teoretická kompilační srovnávající empirická 
systémy 

Rozsah práce přiměřený nedostatečný příliš velký 
Struktura práce vyvážená nevyvážená s chyběj ícími s chybějícími 

významnými daty 
teoriemi 

Schopnost formulovat výborná dobrá nejasné vlastní 
vlastní názory/ nejasná 
názory/východiska východiska 
Stylistika přiměřená šroubovité vyjadřování příliš 

vyjadřování hovorové 
Gramatika správná s ojedinělými s množstvím chyb 

chybami 
Uprava textu přiměřená přijatelná nepřehledná 

Práce s literaturou přiměřená zbytečně mnoho málo citované 
citací! citace literatury 
zbytečně dlouhé 

Využívání zahraniční přiměřené citací z cizí citace z cizí 
literatury literatury je literatury chybí 

mInImUm 
Zpracování přehledu správné s menšími se závažnými 
_pramenů nedostatky nedostatky 
Formulace hlavního jasná není zcela jasná chybí 
problému/ výzkumné 
otázky 
Formulace hypotéz přiměřená hypotézy se hypotézy nejsou hypotézy nelze 

překrývají formulovány testovat 
jednoznačně 

Metody zvolené použita jedna daly se užít metody nejsou 
adekvátně, metoda, je adekvátnější zvoleny 
použito více adekvátní metody adekvátně 
metod 

Zpracování dat kvantitativní, kvalitativní kvantitativní, třídění 
statistické prvního stupně 

Praktická využitelnost vysoká dobrá nejasná 



~sledků 

Naplnění cíle práce cíl splněn cíl splněn cíl se nepodařilo 
částečně naplnit 

Hodnocení výborně velmi dobře dobře nevyhovuje 

Jiné připomínky: Autorka přistupovala k práci s velkým nadšením a pečlivostí, které odráží skutečný 
zájem o problematiku PAS. S využitím na bakalářskou práci velkého množství zahraničních zdrojů 
přinesla reprezentativní přehled i těch alternativních metod, které dosud nejsou v ČR rozšířené. Limitů 
v interpretaci výsledků plynoucích z omezeného výzkumného vzorku si je autorka vědoma. Práci 
celkově hodnotím jako výbornou. 

Otázky k obhajobě: 
1. Které metody jsou v ČR nejvíce využívána? 
2. Které alternativní metody považujete za nejperspektivnější? Proč? 

Zpracovala: PhDr. Hana pazlarová, Ph.D. 
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