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Autorka se ve své diplomové práci zabývá oblastí, která byla dosud méně studovaná u 

autistických dětí, a to oblastí poznávání, kognitivního stylu a procesem jejich kognitivního 

zpracovávání podnětů a informací. 

Na prvních cca 25 stránkách práce představuje jednotlivé poruchy autistického spektra 

a charakterizuje tzv. autistickou triádu, tj. sociální interakci a chování, komunikaci a 

představivost, ve kterých se nejvíce projevují odlišnosti dětí s poruchou autistického spektra 

od běžné populace dětí. V další části se již věnuje dvěma teoriím autismu. Jedná se o teorii 

mysli S.B. Cohena a teorii oslabené centrální koherence U. Frithové. První teorie je budovaná 

na myšlence neschopnosti jedinců s PAS vytvářet metareprezentace a v důsledku toho i 

porozumět mentálním stavům druhého, resp. jejich neschopnost vidět do mysli druhého a z

chování usuzovat na různé mentální stavy druhého. Druhá teorie vychází ze zjištění, že děti 

běžné populace charakterizuje zpracovávání informací z hlediska významu a celku, kdežto u 

dětí s PAS se setkáváme se selháváním schopnosti vidět celek a naopak se zaměřením na 

detaily. Tuto tendenci autorka teorie nazývá centrální koherencí. Z původně dvou 

samostatných teorií se ukázalo, že obě lze dobře vztáhnout na projevy PAS, a to i k sociálním 

situacím. Diplomantka zmiňuje, že z nejnovějších studií behaviorální genetiky vyplývá, že 

existuje odlišný genetický základ u sociálních a nesociálních projevů autismu. „Nesociálními 

projevy“ se rozumí kognitivní projevy? Další část práce dokládá, že některé způsoby 

kognitivního zpracování u těchto dětí již byly předmětem zkoumání (chápání a přiřazování 

významu, generalizace, hyperrealismus, představivost, detailismus atd.) a autorka podává 

jejich přehled.

Cílem výzkumné části diplomové práce bylo popsat kognitivní zpracování dítěte

s autismem a odpovědět na výzkumnou otázku „Jak se liší kognitivní zpracování dítěte 

s autismem od kognitivního zpracování dítěte intaktního?“. Respondenty jsou dvě dívky (s 

dětským autismem a dívka z intaktní populace), jejichž výběr se jinak v řadě parametrů 

shodoval (věk, pořadí narození, vzdělání rodičů atd.), jak dokládají jejich kasuistiky. 

Odpověď na výše položenou otázku se snažila zjistit zadáváním úloh z matematiky a úloh

zaměřených na sociální chápání. Škoda, že autorka v příloze neuvedla znění 12ti Podivných 

příběhů, přispělo by to ke zvýšení vhledu do odpovědí dívek. V další části diplomantka uvádí 

jednotlivé testy a úkoly tak jak je zadávala dívkám a hned po každé úloze prezentuje a 

interpretuje zjištěné výsledky. Oceňuji kvalitu zpracování částí Interpretace výsledků u 

jednotlivých úkolů a jejich porovnání mezi dívkami. Z textu je zřejmé, že se rozlišuje tzv. 

mentalistický a fyzický kognitivní styl, se kterým se právě u dětí s PAS setkáváme. Je 



variantou či zpřesněním obecného kognitivního stylu globalismus x detailismus? Dalším 

zjištěným znakem bylo ulpívání a problémy s generalizací u dívky s autismem. Předkládané 

matematické úlohy se skládaly z aritmetických příkladů a slovních úloh z různých zdrojů 

(učebnice a soutěž Klokan). Zde narazila na problém souvislosti zápisu s řešením úkolu, který 

nemusí být jednoznačný, na slovní porozumění textu slovních úloh, na „ulpívání“ na 

naučených postupech počítání a na akcentaci jednotlivých prvků úlohy a neschopnosti je 

integrovat u dívky s PAS do řešení. Zejména tato část je bohatá na konstatování rozdílů 

v přístupech, postupech a výsledcích obou žákyň a je interpretováno ve vztahu k teoriím mysli 

i centrální koherence. Základní rozdíl mezi dětmi spatřuje ve 3 oblastech: 1. schémata, rutina 

a ulpívání; 2. obranné mechanismy v problémové situaci; 3. slovní porozumění, verbální 

inteligence a sociální odkazy v příbězích. I když autorka správně upozorňuje, že zkoumala 

konkrétní dítě a brání se generalizaci, je možné uvést, ve které oblasti se pravděpodobně 

můžeme setkat s největší variabilitou projevů dětí s PAS, případně na čem závisí jejich značná 

rozmanitost? 

Lze konstatovat, že diplomantka na základě důkladných teoretických poznatků o 

autismu tyto poznatky konfrontovala s vlastním pozorováním dítěte s PAS v úkolových 

situacích a způsobem řešení zadaných úkolů. Data dále porovnávala  s řešením stejných úkolů 

u intaktního dítěte. Dospěla k poměrně podrobnému zmapování způsobu a charakteristik 

kognitivního zpracování u sledovaného dítěte. Její nálezy potvrzují údaje zahraničních autorů.

Závěr:

Práci považuji za velmi zdařilou, pečlivě a do hloubky zpracovávanou dokazující vhled 

autorky do dané problematiky. Práce je svým rozsahem sice kratší, ale úzce zaměřená na 

zkoumanou problematiku. Doporučuji ji k obhajobě a navrhuji hodnocení výborně.

V Praze dne 6.6.2013                                                           Lenka Hříbková


