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     Studentka zvolila téma  dotýkající se sociálního začlenění osob s poruchami autistického 

spektra  do společnosti .  Zvolenou problematiku  mapuje z celoživotní perspektivy  od 

předškolního věku  až po období dospělosti, neopomíjí ani oblast profesní přípravy, 

pracovního procesu  a nastiňuje i některé problémy soukromého života těchto osob. Studentka 

ve své práci zdůrazňuje  potřebu celoživotní podpory lidem s poruchami autistického spektra , 

v tomto směru je práce velmi přínosná , protože převážná část  dostupné literatury se 

zaměřuje  na období  dětství a dospívání  a problematiku autismu nepojímá v těchto širokých 

souvislostech.  Šíře takto pojaté práce má na druhou stranu  i svá úskalí  v  pouhém  shrnutí  a 

nastínění jednotlivých problémových  oblastí. Práce rovněž zaujme praktickými zkušenostmi, 

které studentka získala při své práci osobní asistentky u dítěte s autismem. Je zřejmé, že se  

studentka věnuje dané problematice dlouhodobě, je proto škoda,  že  se  v celkovém vyznění   

práce  odráží  určitý časový tlak, pod kterým se studentka  při psaní  práce  evidentně ocitla.  

     V teoretické části čerpá studentka z  literárních zdrojů  částečně náhodně vybraných. 

Stanoviska jednotlivých autorů  cituje, na mnohých místech prakticky opisuje odborné 

autority. Charakter bakalářské práce by  více vyžadoval  zřetelně  formulovaný vlastní 

komentář , schopnost kriticky pracovat s literaturou studentka prokázala v malé míře.   

Zpracování některých kapitol se  jeví povrchní , zjednodušující a zaměřující se  na méně 

podstatné charakteristiky daného tématu. Některé citace se jeví vytržené z kontextu a působí  

méně srozumitelným dojmem (  viz str. 33 – „ dítě si vybere některou z možností, kterou mu 

nabízí vzkvétající dětská psychiatrie “ ).  Slabou stránkou práce je  malá znalost legislativního 

rámce pro vzdělávání dětí  a  žáků s autismem ( viz tvrzení, že je třeba vydat pokyn upravující 

doporučující postup při umístění asistenta pedagoga do třídy, v praxi neexistující označení 

profesí podílejících se na diagnostice  - viz pedagogický diagnostik, neznalost  legislativního 

zakotvení diagnostických pobytů a  diagnostických indikací při přeřazování žáků do 

základních škol praktických  a speciálních apod.   ). Studentka zde mnohdy užívá laickou 

terminologii, která nevychází ze současné legislativy ani v současnosti uznávaných odborných 

postupů ( viz   tvrzení  na str. 33 , že část podprůměrných žáků přechází do zvláštních či 

speciálních škol ). V práci jsou rovněž odborné nepřesnosti, týkající se například názvu 

diagnostických nástrojů, užívaných při diagnostice autismu ( chybný název posuzovací  škály 

CARS ).  V praktické části  předkládá studentka dva výzkumy , které nejsou vzájemně 

konzistentní  a které volně navazují  na část  teoretickou a tudíž teoretické poznatky verifikují 

pouze částečně. Výzkum, zaměřený na hru dítěte s poruchou autistického spektra , je  

metodologicky kvalitně zpracovaný s cennými praktickými výstupy,   odborně  se řadí  

k nejkvalitnějším částem celé práce , námitkou je pouze skutečnost, že  se  obsahem lehce 

odklání od ústředního tématu  bakalářské práce . Osvěžujícím dojmem  v práci působí   

rozhovory   se čtyřmi respondenty, pozitivně lze hodnotit jejich výběr z hlediska  odlišnosti  

jejich rolí  s ohledem na zpracovávanou  problematiku. Rozhovory  a jejich interpretace  v 



pravém slova smyslu integrují  praktickou a teoretickou část  práce, je ale  škoda, že se 

rozhovory neodehrály  na rovině osobního kontaktu . 

     Práce má logické a přehledné členění , délka jednotlivých kapitol je vyvážená, empirická 

část  se skládá z dvou kvalitativně odlišných výzkumů, z nichž první je reflexí vlastní 

praktické zkušenosti , druhý výzkum v podobě autentických rozhovorů  velmi výstižně 

ilustruje  aktuální celospolečenské problémy  ve  vzdělávání a péči o lidi s poruchou 

autistického spektra. Přílohy jsou velmi čtivě koncipovány. 

     Přínos práce spočívá v nastínění  možných perspektiv lidí s poruchou autistického spektra 

a zejména ve zmapování hlavních problémových oblastí v komplexní podpoře těchto lidí 

v průběhu jejich celého života. Originální  je  v empirické části pozorování hry čtyřletého 

chlapce s dětským autismem včetně   velmi zajímavého  grafického zaznamenání jeho pohybu 

na hřišti s následnou interpretací. Tuto část zpracovala studentka velmi tvořivě  a netradičně. 

     Po formální stránce je práce dobře  vypracována včetně  zřetelného odlišení citací. Po 

jazykové stránce se  v práci objevují některé formulační nepřesnosti  a na některých místech i 

nižší  stylizační obratnost. Text obsahuje některé chyby gramatického charakteru, které působí 

při čtení práce rušivým dojmem ( chybějící diakritika, čárky v souvětích , chybějící předložky 

apod. ). Bibliografie čerpá především ze snadno dostupné  domácí literatury, zahraniční  údaje 

vycházejí výhradně  z internetových zdrojů. 

      

    

  Bakalářská práce  Lucie Peškové  dle mého posouzení          splňuje   požadavky na 

bakalářskou práci .  Zvolené téma  je   společensky velmi aktuální a přispívá k potřebné 

osvětě, která může napomoci při pochopení odlišnosti  lidí s poruchami autistického 

spektra i zkvalitnění jejich obtížné životní situace.  Doporučuji, aby byla práce přijata 

k obhajobě a navrhuji  klasifikaci   d  o b ř e  (  C ) . 

 

 

Možné otázky k obhajobě: 

 

1. Lze na základě  studia odborné literatury    popsat perspektivy a možné problémové oblasti  

    života lidí s poruchou autistického spektra  v pozdní dospělosti a ve stáří ?  

2  Do jaké míry se na péči o občany s poruchou autistického spektra   podílejí  v ČR církevní  

    instituce a organizace  – znáte některá konkrétní zařízení ? 

3. Pokuste se  uvést zásady pastoračního přístupu k lidem s poruchou autistického spektra. 

4. V čem spočívá podle Vás specifika partnerských vztahů lidí s PAS  a na jaké oblasti by  

     mělo být zaměřeno speciální rodinné a manželské poradenství ? 
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