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Zvolené téma: Autorka se ve své práci zaměřila na problematiku sociální adaptace dětí s 
Aspergerovým syndromem a zejména na roli, kterou v této adaptaci může hrát rodina dítěte. K 
volbě tématu ji vedl i osobní zájem, protože se sama s touto problematikou ve své rodině setkala. 
Téma považuji za zajímavé a přínosné. 
 
Použitá metoda:  
Práce se skládá z teoretické i praktické části. V teoretické části autorka objasňuje základní pojmy, 
které se týkají Aspergerova syndromu, zabývá se tématem sociální interakce a sociální 
komunikace dětí s tímto postižením a dále se věnuje oblasti rodinné výchovy dítěte 
s Aspergerovým syndromem, zejména v sociální oblasti. Autorka dle mého názoru prokazuje 
dobrou schopnost pracovat s odbornou literaturou, včetně cizojazyčné.  
Praktická část vhodně doplňuje teoretickou část práce prezentovanými polostrukturovanými 
rozhovory a jejich rozborem. 
Práce má přehledné a logické členění, rozsah práce je přiměřený a jednotlivé části jsou vyvážené. 
 
Obsah:  
Téma považuji za dobře zpracované, teoretická část obsahuje kvalitní přehled základních 
poznatků k vybranému tématu. Za zajímavou považuji především praktickou část práce, kde 
autorka předkládá kvalitativní analýzu polostrukturovaných rozhovorů se čtyřmi matkami 
dospívajících chlapců s diagnózou Aspergerův syndrom a srovnává jejich zkušenosti v několika 
oblastech sociální adaptace v průběhu vývoje těchto chlapců.  
 
Otázky k obhajobě:  

1) Můžete blíže objasnit své tvrzení v závěru práce, že podle vašich zjištění nejsou rodiče 
schopni zásadním způsobem ovlivnit socializaci jejich dítěte s Aspergerovým 
syndromem? 

2) Jaké kroky rodičů nebo dalších blízkých osob přesto považujete Vy osobně za 
nejdůležitější z hlediska sociální adaptace dítěte s Asperegrovým syndromem? 

 
Konečné hodnocení: Bakalářská práce Petry Poláchové, DiS. s názvem Vliv rodiny na sociální 
adaptaci dětí s Aspergerovým syndromem je podle mého názoru dobře zpracována a prokazuje  
schopnost autorky pracovat s odbornou literaturou i prezentovat své vlastních názory a postoje. 
Po formální stránce práce vyhovuje požadavkům na bakalářskou práci.  
Doporučuji její přijetí k obhajobě s navrženou známkou A (výtečně) – B (velmi dobře) podle 
průběhu obhajoby. 
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