
Posudek vedoucího bakalářské práce 
katedra pedagogiky FF UK v Praze 

 
Jméno a příjmení studentky: Lucie ČÍŽKOVSKÁ  
Název práce: Výchova a vzdělávání dětí s autismem 
Vedoucí práce: Mgr., Mgr. Lenka Počtová 
Oponent práce:  
 
Technické parametry práce: 
 
Počet stránek textu (bez příloh): 44 s. 
Počet stránek příloh: 0 s. 
Počet titulů v seznamu literatury: 21 knižních publikací, 7 internetových zdrojů  
 
 
 
 
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, rozčleněni 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    

  
 x   

  

  x  

  



Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

 
 
Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

 
 
Doporučení k obhajobě: doporučuji 
 
 
Navrhovaná klasifikace: velmi dobře 
 
 
 
 
Datum, podpis: v Praze dne 15. 8. 2012 

 
 
 

Mgr., Mgr. Lenka Počtová 

Předložená bakalářská práce se zabývá aktuálním, v praxi stále obtížně řešitelným tématem vzdělávání a 
výchovy dětí s autismem. Celkově je práce na dobré úrovni, autorka prokázala schopnost orientovat se v 
literatuře, užívat citační normu, text je jasně členěn a dobře logicky navazuje. Teoretickou část vhodně ilustruje 
kazuistika. 
 Cíle práce uvedené v jejím úvodu byly naplněny, celkově by však práce mohla přinést hlubší vhled do 
problematiky, více detailních, konkrétních informací, některé kapitoly mohly být více propracované, zpracování 
tématu je celkově spíše obecného shrnujícího charakteru. Je škoda, že autorka své téma nepojala více osobitě, 
s originálnějším přístupem nebo zaměřením na konkrétní oblast, což by mohlo přinést zajímavou perspektivu 
tématu místo velmi obecného pojetí. 
 První i druhá kapitola jsou zpracovány přehledně a jasně, k tabulce na s. 12 by bylo ještě vhodné 
uvést, v jakých letech byla uvedená data sbírána nebo jakým způsobem, kapitoly 2.4 a 2.5 mohly přinést více 
informací, jejich obsad je až příliš stručný. 
 Třetí kapitola je celkově pěkně zpracovaná, téma výchovy v rodině by však mohlo být podrobnější, 
neboť členové rodiny čelí obvykle mnoha problémům, závěrečná podkapitola 3.4 je opět příliš stručná, přináší 
povšechné, a tím mírně zkreslené informace, není jasné, jakým způsobem zmíněné osoby (speciální pedagog a 
asistent pedagoga) pracují s dítětem, jaká je jejich role, a to i ve vztahu k učiteli, kde je rodiče nebo škola získá 
a za jakých podmínek apod.  
 Čtvrtá kapitola se věnuje pražským organizacím, které pomáhají dětem s PAS. Očekávala bych opět 
podrobnější informace o jednotlivých službách těchto institucí na území Prahy, také SPC by si zasloužila více 
prostoru než dva krátké odstavce (s. 42), neboť jejich úloha v procesu vzdělávání dětí s PAS je skutečně 
důležitá, stejně jako další instituce, které v Praze poskytují své služby, volnočasové aktivity, ranou péči atd. Pro 
rodiče jsou tyto služby nedocenitelnou pomocí a je jich stále nedostatek. 
 Poslední kapitola je věnována kazuistice, která je pěkně zpracovaná. Chybí zde informační zdroj, 
odkud autorka čerpá popisované události, zda z dokumentace zmíněné mateřské školy, od rodičů, nebo 
odjinud? 
 Vzhledem ke zmíněným výtkám kriticky hodnotím závěr práce, neboť např. „jak vznikají PAS“ autorka v 
textu neuvádí, podobně jako „popis funkce speciálně-pedagogických center“, která jsou zmíněna jen letmo 
apod. 
 Celkově má práce ale pěkný, kultivovaný slohový styl, obecný, shrnující charakter čerpající z dostatku 
literatury, má jasnou, přehlednou strukturu. 

1. Co vás motivovalo k výběru vašeho tématu práce? 

 
2. Jakým způsobem jste získala informace k zpracování kazuistiky? Čím vás osobně 

tento příběh obohatil? 

 
3. Jaké podoby může mít role speciálního pedagoga a asistentská služba při 

vzdělávání dítěte s PAS? Jaká je úloha těchto osob ve vzdělávání dětí s PAS? 
Jakým způsobem je lze v praxi získat?  


