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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:
Bc. Eliška Čižmářová se ve své práci zabývá problematikou včasné diagnostiky dětí s PAS. Předložená
diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. V teorii se zaměřuje především na příčiny
vzniku autismu, podrobně rozebírá poruchy autistického spektra a jejich diagnostiku. Současně se úzce dotýká i
velmi aktuálních problémů rodin dětí s PAS.
V empirické části se autorka zaměřila především na problémy konkrétních rodin před diagnostikou PAS a
z různých hledisek mapuje postoje a aktuální situaci jednotlivých rodičů dítěte s PAS po stanovení zmiňované
diagnózy. Autorka ve své práci uvádí výsledky, které provedla na základě svého vlastního kvalitativního
výzkumu a to prostřednictvím narativních dialogů, které s oslovenými respondenty vedla.
Náměty k diskusi:
1) Na základě prostudování odborné literatury a Vašich dosavadních zkušeností se prosím pokuste uvést,
jakým způsobem stát může rodiny dítěte s PAS podpořit?
2) Jaké jsou možnosti vzdělávání dětí s PAS ?

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):
Diplomová práce je zpracována na dobré úrovni, obsah a struktura práce odpovídají zadání.
Připomínky:
1) Úvod práce a vlastní výzkumné šetření se po stylistické stránce výrazně liší od části teoretické.
2) Z hlediska formální úpravy by klíčová slova měla být seřazena podle abecedy.
3) V teoretické části je většina odborných odkazů směřována na Kateřinu Thorovou. Doporučovala
bych se příště podrobněji zaměřit i na další autory, kteří se touto problematikou zabývají.
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