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Autor sa vo svojej rigoróznej práci venoval zaujímavej a aktuálnej téme. Kapitoly časti, 

ktorú by sme mohli považovať za tzv.  teoretickú časť, sú radené značne chaoticky. Autor 

neuvádza žiadnu vnútornú logiku rozdelenia teoretickej  časti,  ktorá by objasnila čitateľovi 

zmysel zaradenia niektorých kapitol. Viaceré nové pojmy a techniky nie sú vysvetlené (napr. 

"měkké dovednosti" na s. 84 alebo metóda "Hra na detektiva" na s. 89). Teórie využívané pri 

práci autor popisuje hlavne v intenciách pracovnej a obchodnej sféry, ocenila by som, keby 

boli viac vzťahované k predmetu rigoróznej práce. Doporučujem tiež doplniť prácu o určitý 

prehľad aplikovania uvedených teórií v pomoci klientom s Aspergerovým syndrómom u nás a 

zahraničí.  Vzhľadom  k  tomu,  že  pravdepodobným  cieľom  práce  je  dokázať  účinnosť 

rozvojového programu zameraného  na  zlepšovanie  komunikačných a sociálnych  zručností 

vytvoreného autorom práce, bolo by vhodné venovať popisu tohto programu podstatnejšie 

väčší priestor než je obsahovo jednoduchá tabuľka v prílohe (nie je jasné,  ako prebiehajú 

jednotlivé techniky). Samozrejme, že je možné, že autor nechce prezradiť svoje know-how, v 

tomto  prípade  by  som  doporučila  vysvetliť  podstatu  daného  programu  aspoň  na  jednej 

podrobne popísanej lekcii.

Text  práce  je  po  jazykovej  stránke  zbytočne  zložito  konštruovaný,  čo  v  konečnom 

dôsledku  sťažuje  čítanie  práce  a  pochopenie  textu.  V  práci  autor  na  viacerých  miestach 

nedodržuje citačnú normu, kedy nie je odlíšená priama citácia od parafrázy (napr. s.13, 16 

atď). Na druhej strane oceňujem, že autor doplňuje text o rôzne príklady (m.j. aj z vlastnej 

praxe)  a  schémy,  ktoré  pomáhajú  objasniť  teóriu  (aj  keď  napr.  Schéma  3  nezodpovedá 

slovnému popisu). 

Pomer medzi teoretickou a empirickou časťou je nevyvážený;  emprická časť je oproti 

teoretickej podstatne kratšia (má iba cca 30 strán). Táto časť vykazuje značné nedostatky. V 
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prvom rade chýba jednoznačná formulácia hypotéz alebo aspoň výskumných otázok. Autor 

síce v úvode práce spomína, že cieľom práce je "nevyvrátit hypotézu, že důsledné využívaní 

aplikované  kognitivně-behaviorální  analýzy  v  celostních  rozvojových  programech  v 

celostních rozvojových programech respektujících základní principy Kaizen má jednoznačný 

pozitívny dopad na zlepšování dvou klíčových kompetencí...", ale v empirickej časti uvádza, 

že "ukážeme zde postup měření účinnosti našeho rozvojového programu". Nie je teda zrejmé, 

čo chce autor skúmať, resp. čo chce prieskumom zistiť.

Ďalšie nezrovnalosti  sú vo výskumnej  vzorke,  konkrétne v počte skúmaných osôb. Na 

strane 110 autor uvádza "provedeme vyhodnocení celkového progresu 3 studentů", na strane 

111 nájdeme "sledovaný vzorek, jež tvoří 4 studenti gymnázia" a nasledujú kazuistiky 5 osôb. 

Tiež  nie  je  jasné  podľa  akých  kritérií  bola  výskumná  vzorka  vyberaná.  Rovnako  chýba 

informácia o tom, koľko bolo respondentov (spolužiakov), ktorý hodnotili študentov s AS:

Interpretácie získaných dát sú nedostatočné.  Autor interpretuje zistenia získané spätnou 

väzbou iba v hlavných kategóriách, podľa mňa chýba hlbšia analýza (napr. uviesť spracované 

data k niektorým z otázok kladených respondentom v rámci spätnej väzby, čo by objasnilo, v 

ktorých  oblastiach  študent  s  AS  ešte  zlyháva).  Postrádam  tiež  autorovu  interpretáciu  k 

položkám, kde u klientov nebol zaznamenaný pokrok, resp. došlo k zhoršeniu. Prekvapujúce 

sú pre mňa grafy, kde sú hodnotení dohromady všetci študenti, čo mi príde neadekvátne a 

hlavne  tieto  pravdepodobne  spriemerované  hodnoty  o  ničom  nevypovedajú.  Niektoré 

interpretácie po prvej a druhej rade tréningového programu sa opakujú a tiež u niektorých z 

nich  nie  je  zrejmé,  či  vychádzajú  z  prieskumu alebo ako k nim autor  dospel.  Stať  5.3.4 

"Posouzení  efektivnosti  metodologie..."  nevychádza  zo  zistení  prieskumu,  ale  je  znova 

návratom k teórii. 

Doporučujem  rigoróznu  prácu  prepracovať,  hlavne  emprickú  časť  doplniť  o  nutné 

náležitosti  a  venovať väčší  priestor  analýze  a  interpretáciám nepochybne zaujímavých dát 

získaných metódou spätnej väzby.

V Praze, dne 24.1.2013

Mgr. Barbara Valešová Malecová, PhD.
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