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     Posuzovaná práce se zabývá problematikou problémového chování u dětí s poruchou 

autistického spektra. Autorka si vytyčila nelehký úkol popsat a analyzovat problémové 

chování na základě svého pozorování dětí ve školním prostředí. Pozorování se v průběhu 

výzkumu ukázalo být jako metoda nedostačující, proto byly doplněny další metody a její

výzkum je nakonec postaven na dvou případových studiích. 

     Práce je tradičně členěna na část teoretickou a empirickou. Co se týká formální stránky 

práce, dá se říci, že je přehledně strukturována, že má všechny náležitosti a splňuje 

nároky bakalářské práce i po stránce jazykové. 

     Teoretická část nás uvádí do problematiky poruch autistického spektra, studentka se 

zabývá nejen jejich charakteristikou, ale i historickým vývojem přístupů k autismu a 

etiologií poruchy. V práci také poměrně přehledně charakterizuje všechny poruchy 

autistického spektra, i když se v empirické části věnuje jen klientům s diagnostickou 

jednotkou dětský autismus. V další části se pak zabývá problémovým chováním u dětí s 

poruchou autistického spektra. V dané kapitole se pokusila shrnout jak celkový 

psychologický pohled na agresivní chování, tak specifické rysy problémového chování u 

těchto dětí, které se často liší od obecných teoretických poznatků. Kladně hodnotím 

především fakt, že se autorka neomezila pouze na agresivní chování, ale pokusila se 

popsat (ač je velký nedostatek pramenů k danému tématu) další specifické typy 

problémového chování u dětí s autismem, jako jsou např. problémy se spánkem a jídlem 

atd.

     V empirické části nás autorka seznamuje s realizací výzkumného šetření, která byla 

náročná a nutila studentku několikrát pozměnit svůj přístup. Výsledný design výzkumu byl 

tedy postaven na dvou případových studiích. V jejich rámci navštěvovala studentka 

speciální školu na Praze 10, kde mají tzv. „auti-třídy“. Zde si vytipovala vhodné děti, 

podařilo se jí získat od rodičů a školy jejich dokumentaci a vše vhodně doplnila rozhovory 



s rodiči, které dokreslily celkový obraz problémového chování u daných dětí. Kladně 

hodnotím fakt, že se studentka i přes počáteční nesnáze (při jejím pozorování se žádné 

problémové chování neobjevovalo) nedala odradit a snažila se doplnit data z dalších 

zdrojů. Svá zjištění poté přehledně prezentuje a v částech, kde je to žádoucí, je také 

dokresluje úryvky z pozorování či rozhovorů. V kapitole vyhodnocení výsledků se pak 

snaží o kategorizaci dat a srovnání obou dětí. V diskuzi pak autorka uvádí závěr, který 

považuji za velmi důležitý: „U dětí s PAS není, dle mých poznatků, účelem ublížit druhému 

člověku. ….. Je to jejich obranná reakce nebo chtějí na něco upozornit, když se jim něco 

nelíbí, necítí se dobře.“ Autorka zde shrnula to, co by měl každý člověk, který pracuje s 

lidmi s autismem vědět. 

Jak již bylo uvedeno výše, práce splňuje všechny náležitosti bakalářské práce, proto ji 

doporučuji k obhajobě. 

V Praze 24. 5. 2012 PhDr. Hana Sotáková




