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Oponentní posudek bakalářské práce 

 

Název práce:    Problémové chování u dětí s poruchou autistického spektra 

Autorka práce:   Dominika Šteglová 

Vedoucí práce:   PhDr. Hana Sotáková 

 

Autorka se ve své bakalářské práci zabývá problematikou pervazivních vývojových 
poruch, přičemž se soustřeďuje na problémové chování dětí s autismem.  

Práce je logicky členěna, zahrnuje všechny doporučované kapitoly. V úvodu autorka 
zdůvodňuje svůj zájem o téma, má zkušenost s prací s dětmi s těmito vývojovými problémy. 
Práce dále obsahuje část literární, praktickou, diskusi i závěr. Poměrně velký rozsah je dán 
přílohám, kde jsou záznamy provedených pozorování dvou chlapců s autismem a 
realizovaných rozhovorů se zástupci rodičů, s potřebnou anonymizací osobních dat.  

Literární část práce je dost obsáhlá, je členěna do dvou kapitol, s řadou podkapitol. První 
z nich je věnována poruchám autistického spektra, kde popisuje historii poznání těchto 
problémů, zabývá se etiologií i klasifikací PAS. Je také rozsáhlejší než druhá kapitola, která se 
soustřeďuje na vymezení problémového chování a charakterizuje nejčastější typy 
problémového chování u osob s PAS (možná to mohlo být obráceně).  

Práce je poměrně čtivá, převážně na dobré úrovni po stránce jazykové, s občasnými 
nepříliš šťastnými formulacemi (např. s. 22 „… větší procento chlapců má tendence 

k agresivnímu chování a ničení majetku než dívek. Zatímco u dívek se mohou vyskytnout 

rozmanitější podoby sebezraňujícího chování“, s. 47 „….mohla s rodiči vést rozhovor, mi oba 

přikývli“). Dotazuji se autorky, jak chápe asertivitu – je asertivita skutečně řazena mezi formy 
agresivního jednání? („Asertivita je zdravá forma agresivního chování“, s. 24). Např. Hartl, 
Hartlová (2000) uvádí „schopnost prosadit se bez zjevné agresivity“. I zde se jedná o nepříliš 
přesnou formulaci.  

Autorka pracuje s literaturou přiměřeně, shromáždila literární prameny z české 
literatury, využívá také elektronické zdroje k tématu. Prohřešky jsou jen drobné, např. na s. 
21 chybí v závorce uvedení autora (Emerson, tak jak je to např. u Vágnerové na s. 23), na s. 
56 je odkaz na autora bez bibliografických údajů (Čermák). V souhrnné literatuře je 
nesprávně uveden odkaz na MNK 10 (tj. chybí).  

Praktická část je postavena na sledování problémového chování u dvou chlapců 
s autismem, je doplněno rozhovory s rodiči. Přestože se jedná o kvalitativní zpracování 
postaveného úkolu, má autorka formulovány překvapivě výzkumné otázky – formou 
předpokládaných očekávání, která ověřuje (což jsou de facto hypotézy), považovala bych za 
vhodnější, kdyby formulovala otázky, na které chce najít odpověď. Velmi ilustrativně však 
popisuje design výzkumu i vlastní průběh sběru dat.  

Při předkládání zpracovaných dat postupuje třemi kroky: nejdříve podává 
strukturovanou charakteristiku obou sledovaných dětí, dále analyzuje pozorování a 
rozhovory s rodiči a na závěr pak srovnává získané údaje do tabulky projevů v oblasti 
problémového chování, tak jak byla zjištěna všemi použitými metodami.  
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Ke kazuistikám mám drobný podnět – autorka uvádí nejdříve stručnou charakteristiku 
chlapců, údaje získala ze studia dokumentace, následují pak přepisy zpráv z psychologických 
vyšetření uskutečněných v průběhu vývoje chlapců. Druhá část kazuistik mohla být 
přesunuta do příloh (i vzhledem k celkovému rozsahu práce), jedná se vždy o cca 3 – 4 
strany, které nevytvořila sama. Naopak zde mohla podat kondenzovaný výtah 
z psychologických zpráv k postižení vývoje chlapců. Dále upozorňuji autorku, že i zde mohla 
pracovat s údaji anonymizovaně a neuvádět, u kterého odborníka bylo vyšetření realizováno.  

Při vlastních interpretacích dat dle použitých metod mohla být provedena ještě vnitřní 
kategorizace – např. formou podkapitol. Velmi vhodně ale působí, že jsou konkrétní 
postihované charakteristiky chlapců, dokreslovány kurzívou - aktuálními situacemi, jak je 
autorka práce zaznamenala. Autorka se dotkla všech stanovených oblasti, snažila se provést 
kategorizaci problémového chování.  

Autorka v diskusi shrnuje dosažené údaje o problémovém chování chlapců ve vztahu 
k literatuře, konstatuje, co je ve shodě s ní – prosím, aby se při obhajobě pokusila 
postihnout, co ji naopak překvapilo, co je pro každého chlapce specifické.  

Práce splňuje kritéria na bakalářské práce na katedře psychologie PedF UK v Praze, 
neshledala jsem žádná odborná, obsahová či formální pochybení. Je zřejmé zaujetí autorky 
pro daný problém a zřejmě bude toto téma pro ni nosné i v budoucnu. Doporučuji práci 
k obhajobě, navrhuji hodnocení velmi dobře.     

 

                                                    PaedDr. PhDr. Anna Kucharská, PhD. 

 

V Praze dne 26.5.2012 

 


