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     Předkládaná diplomová práce se zabývá kognitivním zpracováním dítěte s autismem a je 

založena na kvalitativní metodologii, konkrétně případové studii. Studentka se v ní na základě 

vlastní práce s dívkou s poruchou autistického spektra a intaktní dívkou stejného věku snažila 

zjistit, zda je možné popsat rozdíly v jejich kognitivním zpracování. 

     Na začátku bych se ráda vyjádřila k průběhu zpracovávání práce. Studentka pracovala po celou 

dobu velmi samostatně a iniciativně. Empirické studii se věnovala svědomitě, s oběma dívkami 

dlouhodobě pracovala a snažila se postihnout všechny složky, na jejichž základě by doložila jejich 

odlišné kognitivní zpracování. To vedlo i k tomu, že práce, která byla původně zaměřena na 

matematické zpracování se posunula odlišným směrem a zpracování matematických úloh se stalo 

pouze jednou ze složek empirické studie. Pozitivně tedy hodnotím i to, že se vyrovnala s obtížemi, 

které empirická studie přinesla. 

     V samotném zpracování práce hodnotím vysoce práci autorky na teoretické práci. Dá se říci, že 

se pokusila v českém prostředí o zcela ojedinělou komparaci kognitivistických teorií autismu S. B. 

Cohena a U. Frith. Tuto skutečnost vyzdvihuji především proto, že s jednotlivými prvky obou teorií 

se můžeme běžně setkat v praxi (např. tzv. Test teorie mysli), ale pouze jako s izolovanými termíny 

či v uvedeném případě diagnostickými nástroji. To, že se studentka úspěšně pokusila analyzovat a 

komparovat obě teorie je tedy něco, co může přinést do povědomí českých odborníků nové 

poznatky. Pro úplnost práce nebylo opomenuto ani uvedení do problematiky poruch autistického 

spektra se zaměřením na dětský autismus, s kterým se pak setkáváme v empirické části. 

     Ve výzkumné části autorka provádí čtenáře svým výzkumným projektem. Přehledně a 

strukturovaně zde prezentuje design výzkumu. Prostřednictvím kazuistik máme možnost poznat obě 

dívky a jejich rodinné prostředí, dále se již studentka zaměřuje na zpracovávané testy a úlohy. 

Postupuje zde od testů vycházejících z (v teoretické části prezentované) Teorie mysli, kde dokonce 

přeložila a využila ne tak známé tzv. testy Teorie mysli II. řádu (Strange Stories). To je další z 

přínosů práce, který může být přímo využitelný v praxi. Dále uvádí matematické úlohy a úkoly na 

porozumění čteného textu.  V obou případech můžeme vidět, že se snažila pracovat s úlohami, které  



měly postihnout jak více parametrů (aritmetika, slovní úlohy v matematice, testy čtení, recept -

návod při čtení), tak možností zadání (běžné příklady z učebnice, úlohy z matematických soutěží).  

V přímé práci s dívkami vykazuje schopnost reflexe výzkumných postupů se zaměřením na klienta, 

což dokazuje i revize skladby jednotlivých sezení na základě potřeby dívek, což také hodnotím 

velmi kladně. 

     V interpretacích pak prokazuje dobrou schopnost pracovat s analyzovanými daty, hledat 

souvislosti mezi zjištěnými skutečnostmi a teoretickými poznatky v dané oblasti. Dokáže dobře a 

senzitivně vytěžit své poznatky a předložit relevantní závěry. 

     Celkově hodnotím diplomovou práci jako nadprůměrnou z hlediska obsahového i formálního a 

doporučuji ji k obhajobě. 
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