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pozdní diagnostiky u klientů s Aspergerrovým syndromem“

Předložená práce zřetelně odráží zájem autorky o problematiku poruch autistického 
spektra. Jako cíl si stanovila prozkoumat konkrétní případy lidí, u nichž byl Aspergerův 
syndrom (AS) diagnostikován až v dospělosti.

Výzkumné otázky – viděno zpětně ve světle výsledků práce – nebyly příliš ambiciózní. 
Autorka chtěla zjistit, (1) zda lidé s pozdně diagnostikovaným AS vykazovali příslušnou 
symptomatiku už v dětství a (2) zda stanovení diagnózy v dospělosti má dopad na 
sebehodnocení. U první otázky si neodpustím poznámku, že kdyby náhodou symptomatiku 
v dětství autorka nenašla, zřejmě by to zcela nabouralo představy o tom, co AS je. Je ale třeba 
říci, že skutečné výsledky práce jdou daleko za původní výzkumné otázky. Mnohem 
zajímavější než sama kladná odpověď na první výzkumnou otázku je pak to, jak zkoumané 
osoby hovořily o svém náhledu na svou odlišnost v dětství a o jejím prožívání.

Autorka v literární rešerši zmapovala především česky psanou literaturu k tématu včetně 
té, jejímiž autory jsou lidé s AS zpětně popisující svoji životní zkušenost. V první části práce 
pak podává velmi pěkný a dobře strukturovaný přehled problematiky. Snad jen pasáž o reakci 
pacienta na diagnózu, která popisuje klasické fáze přijetí diagnózy, tu trochu nedává smysl,
protože nerespektuje odlišnost povahy AS od ostatních nemocí (je AS vůbec nemoc?), 
především pak somatických. Potěšilo mě však, že se k tomu autorka v Diskusi vrátila a 
konstatovala, že „jak je vidět z výzkumu, těmito fázemi ani jeden z dotazovaných neprošel“ 
(s.54).

Empirická část práce zahrnuje dva rozhovory, každý s jednou osobou, jíž byl AS 
diagnostikován až v dospělosti. Semistrukturované rozhovory se řídily základní tematickou 
osnovou (s. 33-34), autorka se jí však neomezovala, vedení rozhovorů nebylo nijak 
schematické. O tom ostatně svědčí i délka rozhovorů – každý dvě až dvě a půl hodiny. Zde si 
kladu otázku, zda opakované kratší rozhovory by nebyly produktivnější, není mi jasné, jak se 
v průběhu rozhovorů aktéři ubránili únavě a jak si autorka udržela přehled o tom, co bylo a 
nebylo řečeno.

O rozsahu materiálu dává představu příloha, přepis rozhovorů v ní zabírá 51 stran.
Rozhovory byly kategorizovány. Autorka popisuje v práci samé to, že proběhly dvě fáze 

kategorizace. Výsledkem první byl podle ní příliš podrobný systém kategorií, proto se 
rozhodla ve druhé kategorizaci pro značnou redukci na pouhé čtyři kategorie. Ty pak jen 
zdánlivě vypadají jako pouhá hrubá strukturace chronologické posloupnosti: „situace před 
diagnostikou“ – „co diagnostice předcházelo“ – „diagnostika“ – „dopad diagnostiky“. Ve 
skutečnosti jsou mnohem obsažnější a vnitřně strukturovanější, než by se z názvů kategorií 
zdálo, a nepochybuji, že se tu do výsledného zpracování promítlo i poučení předchozí fází
„prvních kategorií“. Přesto však vlastní text práce původní „první kategorie“ neobsahuje, 
jejich seznam je uveden pouze v příloze. Pokud se jich autorka zcela vzdala, je to podle mého 
názoru škoda, protože poskytují členitější a konkrétnější přehled o implicitní tematické 
struktuře rozhovorů. (Pokud jsou nějak v textu uplatněny, je to pro mě nezřetelné.) 
Domnívám se, že většina z 22 „prvních kategorií“ mohly být využita i v systému „druhých 
kategorií“ jako subkategorie a/nebo ve shodě s nimi explicitně strukturovat text popisující 
výsledná zjištění.

Kapitoly „Interpretace výsledků“ a „Diskuse“ jsou koncipovány či strukturovány pro mě 
poněkud záhadně. Poukázání na rozdíly mezi oběma informanty je jistě namístě, stejně jako 



zdrženlivost vůči možnostem extrapolace toho, co mají společné, na všechny „aspergery“. Co 
mě však poněkud zaráží, je kondenzace toho hlavního, co se podle mě ve výzkumu objevilo, 
do jediného odstavce na s. 53, přičemž v dalších pasážích těchto kapitol se autorka vedle toho, 
že odpovídá kladně na své dvě výzkumné otázky, věnuje spíše jiným, méně podstatným 
záležitostem. Snaží se např. aplikovat na situaci (či příběh) svých informantů jevy, které
popisuje literatura u rodičů postižených; uvažuje o oprávněnosti diagnóz, o tom, proč je pro 
jednu ze zkoumaných osob (a zřejmě i obecně) přijatelnější diagnóza AS než schizofrenie.
Upozorňuje na to, že ne všichni diagnostikovaní přijímají tuto diagnózu tak snadno, jako její 
informanti (s. 55 – zde mi chybí zdroj, sotva to autorka může vědět z vlastní zkušenosti). To 
vše je relevantní a práce se to týká. To podstatné je však shrnuto v onom odstavci, který by si 
přece jen žádal rozvedení: 

„...hlavními dopady pozdní diagnostiky na psychiku jsou: nedůvěra v sebe samého a 
vlastní pocity, uzavřenost před světem, nechuť mluvit o sobě, protože je velké riziko, že to 
nikdo nepochopí, dále pak stres plynoucí z toho, že člověk je jiný a obviňuje sám sebe, 
nekončící napětí plynoucí z niterného zmatku, chybějící struktura pro poznávání sebe, 
nerealistická očekávání rodičů a v neposlední řadě také nedostupnost vhodných služeb“ (s.53) 
To vše práce velmi plasticky dokumentuje. A navíc ještě dvě skutečnosti (možná překvapivé 
jen pro mě jako laika v dané problematice): jak významné bylo pro oba informanty 
autodiagnostické pátrání a jaký zážitek radosti jim přineslo, když našli svoji diagnózu. 
V tomto zážitku se zpětně zrcadlila celá jejich dosavadní kalvárie nerozpoznaných 
„aspergerů“.

Z formálního hlediska má práce všechny náležitosti. Autorka nemá problémy se spisovnou 
češtinou, čímž se paradoxně vymyká standardu běžných bakalářských studentských prací.

Práce podle mého názoru zcela splňuje nároky kladené na bakalářskou práci, a proto ji 
doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit ji jako výbornou.
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