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Porovnání výchovy dětí s autismem podle strukturovaného učení a podle Sun-Rise
programu
Práce srovnává dva výchovné programy využitelné při práci s autistickými dětmi a
jejich rodinami.
V úvodní části je popsán autismus z hlediska medicínského, psychologického i
sociálního. Na to navazuje pojednání o přístupech k autismu převážně z pozice kognitivněbehaviorálních teorií. V této kapitole je také popsána (pouze ve třech odstavcích) péče o děti
s autismem v ČR, kde se však mluví pouze o činnosti organizace APLA. V téže kapitole jsou
popsány principy obou srovnávaných programů i dalších dvou typů programů. Obsah druhé
kapitoly by byl pro čtenáře přehlednější, kdyby byla rozdělena do několika samostatných
kapitol.
Empirická část práce je zaměřena na srovnání vybraných výchovných aspektů obou
programů. Je velmi pravděpodobné, že rodiny vybírají program pro své autistické dítě závisle
na svých stylech přístupu k výchově autistického dítěte. Srovnání charakteristik dětí
procházejících jedním nebo druhým programem proto nemůže být považováno za studii
efektivity těchto programů, čehož si je autorka vědoma. Její výsledky mohou spíše ukázat,
jaké rodiny ten který druh programu preferují a teprve druhotně, rozvoji jakých kompetencí u
dětí ten či onen program napomáhá.
Zvolen byl kvalitativní přístup s obecnými výzkumnými otázkami. Metodou byl
strukturovaný rozhovor s rodiči s otevřenými otázkami. Vzorek tvořilo celkem 10 rodin, po
pěti z každého programu.
Závěry jsou adekvátně formulované a nesporně přínosné i pro praxi.
Citace jsou formálně správné. Cizojazyčné zdroje jsou výhradně z internetu.
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