
Posudek vedoucího na diplomovou práci

Autorka: Jana Adámková

Název: Psychologické aspekty pozdní diagnostiky u klientů s Aspergerovým 

syndromem

Vedoucí práce: PhDr. Hana Sotáková

     Předkládaná diplomová práce se zabývá otázkou dopadů pozdní diagnostiky 

Aspergerova syndromu na život člověka. Autorka se v ní snaží zachytit příběh dvou 

klientů s Aspergerovm syndromem, kteří se danou diagnózu dozvěděli až v dospělém 

věku. Popisuje zde, jak se s tímto faktem vyrovnávali, jaký to mělo dopad na jejich 

psychiku. Zabývá se také otázkou toho, zda byly symptomy spojené s Aspergerovým 

syndromem patrné již v dřívějším období, proč klienti diagnostiku podstoupili, co jim 

přinesla.

     Práce je členěna standardním způsobem na část teoretickou a praktickou. V 

teoretické části se autorka zabývá Aspergerovým syndromem, charakterizuje tuto 

poruchu, dále zpracovává problematiku diagnostiky, s ohledem na komorbititu s dalšími 

psychickými poruchami a zakončuje ji dopady na psychiku klientů po té, co byla 

diagnóza stanovena. Studentka zde podává přehled teoretických poznatků ve zkoumané 

oblasti, který umožňuje čtenáři základní orientaci a seznamuje ho s poruchou a jejími 

specifiky tak, aby pochopil složitost života lidí s Aspergerovým syndromem. Práce 

splňuje po formální stránce všechny nároky a odpovídá i jazykovým nárokům na 

bakalářskou práci.

     Výzkumná část je pak založena na kvalitativní analýze dvou rozhovorů s klienty, 

kterým byl Aspergerův syndrom diagnostikován až v dospělém věku. Hlavní 

výzkumnou metodou byly semistrukturované rozhovory, na jejich základě se studentka 

snažila kategorizovat jednotlivá témata z rozhovorů týkající se diagnostiky, faktorů, 

které jí předcházely a které naopak způsobila. Zde musím uvést, že se studentka analýze 

rozhovorů věnovala velmi pečlivě, v první fázi vyčlenila 22 kategorií, které se posléze 

snažila sumarizovat při druhé analýze do 4 kategorií, ze kterých vycházela při 

interpretaci dat. V ní se snaží shrnout styčné body ve výpovědích obou klientů, aniž by 

potírala jejich individuální symptomatiku a problémy. V závěrečné diskusi je 

zohledněno, jak byla diagnostika pro klienty významná (oba dva ji vlastně iniciovali). 



Je zde ukázáno, že se tato porucha neobjevila najednou, že se její projevy dají 

vystopovat již do dětství a že byla pro klienty důležitá především z hlediska porozumění  

sobě samému, svému prožívání a odlišnosti. 

     Při zpracování práce bylo více než patrné, že autorka se o danou problematiku 

dlouhodobě zajímá a že rozumí lidem s Aspergerovým syndromem. Práci zpracovávala 

samostatně, při konzultacích byla připravená, přicházela s vlastní vizí, kterou pak 

otiskla do práce. Vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem hodnotím práci jako 

nadprůměrnou a doporučuji ji k obhajobě.

V Praze 24. 5. 2012 PhDr. Hana Sotáková




