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Domnívá se autorka, že je v možnostech pracovníků ústavních zařízení uplatňovat diferencovaný přístup 
k osobám s autistickým postižením?
Považuje autorka integraci osob se dvěma  druhy postižení (autistického a mentálního) za reálnou a funkční ? 

Autorka se ve své práci zaměřila na problematiku autismu, a to v podmínkách ústavní péče. S vědomím 
neutěšených podmínek v této oblasti koncipuje svoji práci do dvou základních částí – části teoretické a části 
empirické.
Kapitoly v teoretické části práce tvoří ucelený teoretický přehled problematiky autistického  postižení od vymezení 
základních pojmů, uvedení základních přístupů k osobám s autismem až k pojetí ústavní péče a požadavkům na 
její účinné fungování.
I když je teoretická část pojata jako přehledová teoretická studie, postrádám osobitější zpracování textu, zejména 
v oblasti autorčiných vstupů a návazností jednotlivých kapitol, komentářů a autorčiných stanovisek. Kupř. na str. 18 
autorka uvádí tři teorie, které vznikly na základě zkoumání kognitivních procesů. Lze předpokládat, že  určitá 
reflexe těchto teorií by interpretaci autismu obohatila v teoretickém, ale i empirickém rozměru. 
Pokud se týká literárních odkazů, tak některé nechávají čtenáře bez možnosti  dohledání literárního zdroje  (konkr. 
str. 26) a některé údaje od zahraničních autorů vedou čtenáře pouze do kupř. bibliografie stěžejního literárního 
zdroje K. Thorové.
Empirický výzkum je pojat poměrně široce – dvě ústavní zařízení, která poskytují sociální péči osobám 
s mentálním postižením a zároveň osobám s autismem jsou  na základě uvedeného souboru metod zkoumána a 
srovnávána z hlediska diferencovaného  přístupu k uvedeným postižením. Grafická znázornění odpovědí na 
otázky dotazníku, rozhovorů s pracovníky ústavů a v neposlední řadě závěry kazuistického šetření potvrzují 
zásadní závěr práce, že specializovaná výchovná péče u osob s autismem prakticky neprobíhá. Autorčina 
interpretace výsledků empirického šetření je přesvědčivá, pečlivá a kvalifikovaná, pouze jejich určitá strukturace by 
umožnila jasnější vhled do závěrečné  interpretace výsledků.
Diplomovou práci považuji za vyváženou teoreticko empirickou studii, ve které se autorce podařilo naplnit cíl, který 
si na začátku stanovila.




