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Posudek oponenta: 

Jana Smolíková: Autismus - TEACCH program, alternativní komunikační metody a přístupy v 
práci s dětmi a dospívajícími s autismem ve Francii. 

Téma diplomové práce bylo vybráno velmi dobře, diplomová práce je patrně první odbornou 
publikací, která shrnuje poznatky o výchovně-vzdělávacích přístupech к dětem s autismem ve 
Francii. Jak podotýká sama autorka, práce nepřináší nic převratného a uvádí spíše drobné 
postřehy a nápady, které však budou vzhledem к nutnosti individuálního přístupu к postiženým 
autismem přínosem pro českou odbornou veřejnost. 
I když práce je velmi dobrá,mám některé připomínky: 
Str. 29 jsou popsány psychoedukační profdy pro hodnoceni postižených autismem. I když oba 
profily jsou konzistentní, nejsou jednotlivé škály a položky stejné, jak by vyplývalo z textu 
diplomové práce. PEP - R se skládá ze škály vývojové, která obsahuje uvedené položky a škály 
chování,která obsahuje položky následující: sociabilita a citová oblast, hra a zájem o předměty, 
smyslové abnormality, jazyk. AAPEP se zaměřuje na pracovní dovednosti a pracovní chování a 
skládá se ze tří škál: Škála přímého pozorování, Škála dovedností v domácím prostředí a Škála 
dovedností ve školním (pracovním) prostředí. Položky, které jsou pro všechny tři škály stejné, 
jsou následující: nezávislé funkce, interpersonální chování, funkční komunikace, dovednosti pro 
volný čas. 
Doporučila bych upřesnit citovanou literaturu tak, aby případný zájemce o tuto literaturu 
citovanou publikaci snadno našel: str. 29, citace pod čarou: chybí nakladatelství i ISBN. PEP-R 
vyšel i v češtině (nakladatelství Modrý klíč) 
str. 20 uvedeno pouze Jelínková 1995 
str. 17 citace práce Dr. Kubové je uvedena pouze v textu, odkazy na programy Méďa a Altík 
chybí. ' 
Stylisticky i graficky je práce zpracována velmi dobře. Vytkla bych pouze některé neobvyklé 
výrazy (psychoanalysta, dramatika), neopravené překlepy (např. str. 66 poznámka pod čarou 
apod.) a nepřesné citace anglických publikací (str. 29 profily jsou psychoeducational ne 
psychoeducative, str. 23 treatement správně patří treatment). Také anglická verze anotace by si 
zasloužila větší pozornost. 

Závěr: Práce splňuje kriteria pro diplomovou práci. Autorka prokázala schopnost orientovat se 
v problematice, hodnotit a přehledně zpracovávat získané poznatky a dobře formulovat myšlenky 
a vyvozovat závěry. Hodnotím i velmi dobrý přístup к postiženým a schopnost empatie, která je 
z předkládané práce patrná. 

Doporučuji práci к obhajobě a hodnotím výborně. 

Praha, 15.4.2006. 


