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     V Úvodu formuluje studentka opakovaně v téměř shodných větách nejen cíle práce, ale i další –

nepříliš jednoznačná tvrzení. V první kapitole definuje autismus a uvádí jeho rozdělení, historii, 

příčiny, projevy a diagnostiku. Ve druhé kapitole popisuje Son-Rise program, následně zmiňuje 

další možnosti terapie. Ve čtvrté kapitole předkládá autorka případovou studii, následuje přepis 

rozhovoru s otcem dítěte, u něhož probíhá Son-Rise terapie.

Připomínky k formální, stylistické a jazykové úrovni práce:

 Z předložené práce je na některých místech zřejmá snaha o rozložení textu pomocí větších 

mezer a opakování již napsaných poznatků. I přesto čítá předložená práce pouhých 35 stran 

autorského textu.

 V textu se vyskytují opakovaně gramatické chyby, text je místy těžko srozumitelný 

(s.25,26,28, …34). Celé práci chybí pečlivost při konečném zpracování.

 Chybí Seznam užitých zkratek.

 Chybné jsou odkazy na použité elektronické zdroje v textu.

Podněty k obhajobě: 

 V Úvodu sdělujete, že „východiskem je praxe a zkušenosti s touto alternativou práce s dětmi 

s autismem“, zdůrazňujete, že vycházíte ze svých praktických zkušeností. V práci jsem však 

zaznamenala pouze několik velmi stručných zmínek (s. 27, 29, Závěr), chybí postřehy a 

popis Vaší dobrovolnické činnosti v konkrétní rodině s dítětem s autismem nebo 

zdůvodnění, proč jste své zkušenosti do textu nezapracovala. Vysvětlete tento rozpor.

     Koncept práce byl zvolen vhodně. Autorka prokázala schopnost pracovat s odbornou literaturou      

a využít aktuální elektronické zdroje.

Cíl práce – popsat problematiku dětí s autismem a informovat o alternativní možnosti terapie –

studentka splnila.

Na zvážení státnicové komise ponechávám hodnocení práce ve vztahu k průběhu obhajoby, názoru 

odborníků na hodnocenou problematiku a uvedeným připomínkám. Za zásadní nedostatek 

předložené bakalářské práce považuji její nedostatečný rozsah – 35 stran autorského textu.
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