
Posudek oponenta bakalářské práce
katedra pedagogiky FF UK v Praze

Jméno a příjmení studentky: Lucie Čížkovská
Název práce: Výchova a vzdělávání dětí s autismem 
Oponent práce: PhDr Hana Krykorková, CSc.

Technické parametry práce:

Počet stránek textu (bez příloh): 54 stran
Počet stránek příloh: -
Počet titulů v seznamu literatury: 27 titulů

Formální zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)

Metody práce

Vhodnost použitých metod

Využití výzkumných empirických metod

Využití praktických zkušeností

Obsahová kritéria a přínos práce

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita)

Naplnění cílů práce

Vyváženost teoretické a praktické části 

Návaznost kapitol a subkapitol

Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost 
výsledků v praxi

Vhodnost prezentace závěrů práce

1 2 3 4

       x             

   x             

        x   

       

         

     

        x

      x                

     

      x          

       x     

          x



Otázky a náměty k diskusi při obhajobě:

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

Doporučení k obhajobě: doporučuji

Navrhovaná klasifikace: v případě  úspěšné obhajoby práce  navrhuji výborně

Datum, podpis: 
16. července 2012

Potřeba strukturovaného prostředí u dětí s autismem je zkušeností i výzkumem prověřená proměnná. Existují 
podle autorky další psychické funkce a  vnější okolnosti,  ve kterých by se strukturalizace mohla uplatnit ?

Domnívá se rovněž autorka, že hlubší analýza pojmů funkční a nefunkční autismus by byla pro další práci dětí 
s PAS užitečná?

Autorka se ve své práci věnuje problematice autismu, a to nejen z teoretického hlediska a 
vymezení základních pojmů, ale nahlíží problém autismu z hledisek, které jsou do značné míry 
přínosem pro řešení aktuálních situací, konkr. při rozhodování, zda autistické dítě integrovat do 
normální školy či nikoli. Autorka slovy Jelínkové (2000) upozorňuje, že integrace je někdy 
prováděna s nepředstavitelnou naivitou a zdůrazňuje význam kvalitního a kvalifikovaného 
diagnostického postupu spolu se zajištěním podmínek úspěšné integrace. Tomuto tématu 
potom věnuje dvě poměrně obsáhlé kapitoly, ve kterých se soustřeďuje na využití nových 
možností a vzdělávacích metod dětí s PAS. V souvislosti s tím uvádí  termín funkčního  a 
nefunkčního autismu, který se podle mého názoru jeví jako klíčový pojem procesu integrace. 
Pokud se autorka bude tímto tématem zabývat nadále, doporučuji se věnovat hlouběji tomuto 
pojmu a možnostem následné aplikace. Přínosná je rovněž kapitola uvádějící organizace, které 
pomáhají dětem s PAS a závěry, které z jejich analýzy vyvozuje. 
Práce splnila požadavky kladené na bakalářské práce  a je doporučena k obhajobě.




