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Zvolené téma: Autorka zvolila pro svou práci zajímavé téma z oblasti psychologie zdravotně 

postižených. Zaměřila se na oblast pervazivních vývojových poruch - poruch autistického 

spektra a zejména na specifické potíže těchto osob v kognitivní a sociální sféře, které se 

promítají do oblastí výchovy a vzdělávání, navazování vztahů a případného uplatnění v 

zaměstnání. Vzhledem k tomu, že tato problematika je v naší společnosti stále spíše na okraji 

zájmu a podpora těchto osob a jejich rodin není v mnohých ohledech dostačující, považuji 

téma za přínosné. Jako pozitivní vnímám také fakt, že autorku k volbě tématu vedl i osobní 

zájem o tuto problematiku, neboť, jak píše v úvodu své práce, pracuje jako osobní asistent v 

organizaci podporující osoby se speciálními potřebami včetně autismu.  

 

Použitá metoda: Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je 

podán přehled a výklad základní terminologie a popis hlavních problémových okruhů 

souvisejících s poruchami autistického spektra (PAS). Práce působí značně popisně, autorka 

cituje použité literární zdroje, převážně vychází z několika publikací. V podkladovém 

materiálu jsou málo zasoupeny cizojazyčné literární zdroje. 

V praktické části autorka předkládá popis pozorování malého chlapce s PAS a několik 

rozhovorů (se zástupci organizací pracujících s lidmi s PAS, s matkou malého chlapce s PAS 

a mladým mužem s PAS). Praktická část vhodně doplňuje teoretickou část, i když vzhledem 

ke zvolenému tématu (prolémy osob s PAS ve společenském životě) bych doporučovala 

zvolit vyšší věk pozorovaného subjektu (u čtyřletého chlapce je možno dopady poruchy na 

společenský život analyzovat jen ve velmi omezené míře, neboť i u zdravých jedinců s 

normálním psychosociálním vývojem se "společenský život" v tomto věku teprve začíná 

rozvíjet a nelze ho tedy ještě sledovat v mnoha různých aspekech. Rozhovor s mladým 

mužem s PAS, který je také součástí praktické části, nelze v tomto ohledu považovat 

vzhledem k jeho rozsahu za dostačující alternativu.  

 

Struktura práce: Práce má přehledné a logické členění, rozsah práce je přiměřený a 

jednotlivé části jsou většinou vyvážené. Výjimkou je podle mého názoru jistý nepoměr mezi 

jednotlivými kapitolami praktické části, jejíž převážná část je věnována popisu pozorování 

chlapce včetně až zbytečně detailního popisu metodologie kvalitativního výzkumu, což 

působí kontrastně s velmi omezeným prostorem, který je věnován zbývající části - tedy 

rozhovorům a zejména jejich analýze, která je příliš stručná. Také Shrnutí na konci teoretické 

části (kap. 8) považuji za příliš obecné a krátké.   

 

Obsah: Tématu práce se autorka věnuje přiměřeně hluboce. V teoretické části považuji za 

stěžejní zejména kapitoly zabývající se odlišnostmi ve vývoji osob s PAS v kognitivní a 

psychosociální sféře, rozdělené podle několika věkových období od dětství až po projevy a 

důsledky této poruchy v dospělosti. Autorka srovnává vývoj zdravého jedince a vývoj 

ovlivněný PAS, vždy s ohledem na možnosti a specifické potíže v oblasti vzdělávání, 



navazování sociálních a potenciálně též partnerských vztahů a  věnuje se také problematice 

zamětnávání osob s PAS v dospělosti (za zajímavou považuji hlavně kap. 6.4.1.). Předkládá 

též přehled základní péče a podpory, kterou těmto osobám a jejich rodinám nabízí současná 

společnost a legislativa.  

Místy se v teoretické části setkáme s některými terminologickými nepřesnosmi nebo 

minimálně nejasnostmi. Např. v kap. 5 považuji za poněkud zmatený 3. odstavec, kde autroka 

uvádí pojem "medicínská porucha" u osob s PAS a uvádí výčet některých onemocnění, která 

se "nejčastěji pojí s autismem", přičemž není zřejmé, zda má na mysli onemocnění, která 

mohou být považována za potenciální příčiny autismu (jak lze předpokládat, neboť uvádí 

např. rubeola v graviditě nebo syndrom fragilního X chromozomu), nebo onemocnění či 

poruchy, kterými autisté častěji trpí, čemuž se jinak v daném odstavci i celé kapitole věnuje a 

i název tomu odpovídá (Přidružená onemocnění). 

V praktické části považuji za přínosné výsledky pozorování a informace vyplývající z 

rozhovorů, i když se domnívám (viz též výše), že by bylo vhodnější zvolit vyšší věk 

porozované osoby resp. případně vést několik pozorování osob různého věku, tak, jak by to 

odpovídalo dělení osob s PAS dle věkových kategorií vymezených v teoretické části práce. 

Rovněž závěrečná analýza výsledků pozorování a rozhovorů a její syntéza s poznatky z 

praktické části by mohla být hlubší. V Závěru (str. 72) také autorka hodnotí potvrzení hypotéz 

práce, které jsem ale nikde v Úvodu (ani v praktické části) nenašla explicitně stanovené. 

 

Forma: Po formální stránce práce vyhovuje požadavkům na bakalářskou práci včetně 

uvedení poznámek a bibliografie, lze ocenit i přílohový materiál k zúčastněnému pozorování 

včetně mapek hřiště s popisem činností.  

 

Otázky k obhajobě:  

1) Na str. 56 v kap. 2.1. píšete: "Na základě svých poznatků z tohoto zkoumání chci vytvořit 

strategii efektivního vedení pro rozvoj osobnosti." Můžete shrnout, zda se Vám podařilo 

dospět k takové strategii? 

2) V kapitole 6.4.1. píšte o problematice zaměstnávání osob s PAS a uvádíte příklad 

společnosti SPECIALISTERNE. Znáte některé další příklady společností nebo typy 

zaměstnání, kde se osoby s PAS úspěšně uplatňují, např. i v našem prostředí? 

2) Od Vašeho pozorování chlapce uplynuly 2 roky, jste s ním a jeho rodinou nadále v 

kontaktu? Pokud ano, posunul se nějak vývojově dále, pomohla Vám v kontaktu s ním tato 

práce? Pracujete nebo pracovala jste jako asistent i u dalších osob s PAS? Plánujete se této 

oblasti věnovat i v budoucnu? 

 

 

Konečné hodnocení: Bakalářská práce Lucie Peškové s názvem "Problémy ve společenském 

životě osob s poruchami autistického spektra" je i přes uvedené nedostatky dobře zpracována, 

považuji ji za přínosnou pro oblast praxe a doporučuji její přijetí k obhajobě s navrženou 

známkou C /dobře/. 
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