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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Jaká konkrétní doporučení navrhujete pro zkvalitnění ústavní péče o autististické 
klienty?

2. Jak by měla vypadat příprava pracovníků v přímé péči na práci s autistickými klienty?
3. Jaký je Vás názor na metodu pevného objetí uplatňovanou u autistických klientů?
4. Promítl se zákon o sociálních službách nějakým způsobem do praxe v oblasti péče o 

autistické klienty? 
5. Jaká zjištění považujete za nejzásadnější ve vztahu k výsledkům výzkumu?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Diplomová práce velmi přínosným způsobem zpracovává přednosti i úskalí ústavní péče o 
autistické klienty, a to v souvislosti s aktuálními trendy v oblasti jejich výchovy, vzdělávání, 
pracovní a sociální rehabilitace. Autorka prokazuje jak orientaci ve speciálně pedagogické 
literatuře české a výběrově i zahraniční provenience, tak velmi dobrou obeznámenost 
s prostředím ústavní péče a v neposlední řadě velký zájem o zvolenou problematiku. Text je 
psán kultivovaným odborným jazykem. po formální stránce je bez nedostatků.

Těžiště práce spatřuji zejména ve výzkumné části, kde autorkou volbou a kombinací 
výzkumných metod (dotazník, polostrukturovaný rozhovor se zaměstnanci ústavů a rodiči 
klientů, obsahová analýza dokumentace, kasuistiky) mapuje u dvou vybraných zařízení 
současný stav péče o autistické klienty. Oceňuji využití pokročilejších metod zpracování 
získaných dat a také pečlivé porovnání obou zařízení, včetně hlubší interpretace některých 
zjištění, jež je podložena orientací v terénu. Dále považuji za cenné pečlivě vyvozené závěry
jednotlivých fází výzkumu. 

Doporučení k obhajobě: doporučuji
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