
Posudek vedoucího bakalářské práce

Autorka: Lucie Liscová
Název: Porovnání motoricky u dětí s odlišným typem poruch autistického 
spektra

Vedoucí práce: PhDr. Jitka Vařeková, PhD.
Rozsah:  81 stran textu 
Literatura:   35 bibliografických citací 

Obsah práce:
Ve své práci se autorka věnovala sportovnímu tréninku u dětí s poruchou autistického 
spektra (PAS). V části teoretické zpracovala problematiku poruch autistického spektra 
a téma rozvoje motoriky v dětském věku a možností jejího testování.
V praktické části byly sledovány 3 děti s PAS, úroveň jejichž pohybových dovedností 
autorka testovala před a po půlroční intervenci – tréninku v pohybovém kroužku.

Dotazy k obhajobě:

1) Zhodnotíte-li vaše zkušenosti s tělesnou výchovou u dětí s PAS (ať již v rámci 
výzkumu či další práce v organizaci APLA), jaká vidíte:

 hlavní pozitiva pohybové aktivity u těchto dětí.
 hlavní specifika vedení pohybových aktivit u těchto dětí.

2) V současné době se často vedou laické i odborné diskuze, zda v populaci přibývá 
dětí s poruchami autistického spektra či zda přibývá dětí s poruchami chování 
připomínajícími autismus avšak rozvinutými v důsledku nesprávné výchovy či 
působícího stresu (děti s poruchami komunikace, děti vynucující si chování 
dospělých, děti neschopné se začlenit do kolektivu…). Jaký je váš názor na tuto 
problematiku?

Hodnocení:
Autorka Lucie Liscová při volbě tématu své práce vycházela z praxe ve sdružení 
APLA – Asociace pomáhající lidem s autismem, kde již několik let působí.
Samostatně si zvolila téma i typ výzkumu a sama také prováděla pohybovou 
intervenci – tedy vedení pohybového kroužku u dětí s poruchami autistického spektra, 
čímž získávala vlastní neocenitelné zkušenosti, které při psaní práce dobře zúročila. 
Autorka projekt pravidelně konzultovala a v průběhu psaní práce velmi dobře 
spolupracovala.
V teoretické části prokázala schopnost shromáždit a uspořádat zajímavé informace o 
sledovaných tématech z české i zahraniční literatury.
V praktické části pak přehledně popsala provedený výzkum a jeho závěry.

Přestože se v práci  vyskytují drobné nedostatky, domnívám se, že úroveň práce je 
velmi dobrá a autorka splnila požadavky kladené na bakalářskou práci.
Tímto ji doporučuji k obhajobě.

V Praze, 29.8.2013                               PhDr. Jitka Vařeková, PhD.
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