
 Strana 1 

Posudek na bakalářskou práci 
 

 posudek vedoucího práce 
 posudek oponenta 

Jméno posuzovatele: PhDr. Natalie Dytková 
 

Datum: 4.6.15 
 

Autor:    Kiss Filip 
 

Název práce:  Fenomén poruch autistického spektra 
 

 Práce je literární rešerší  Práce obsahuje vlastní výsledky. 

Cíle práce (předmět rešerše, pracovní hypotéza…) 
 Cílem teoretické i praktické části BP je charakterizovat problematiku poruch 
autistického spektra s prioritním zaměřením na oblasti kognice a komunikace osob 
s PAS. V praktické části je tento cíl konkretizován metodami kvalitativního výzkumu. 
 

Struktura (členění) práce: 
 Z hlediska členění práce by bylo přehlednější rozdělení práce na část teoretickou a 
praktickou v textu i obsahu. V teoretické části je výstižně a srozumitelně 
charakterizováno zvolené téma. Způsob myšlenkového zpracování tématu svědčí o 
skutečnosti, že autorovi je tato problematika blízká. Vzhledem k odbornému 
zaměření studovaného oboru bych uvítala zařadit kapitolu o možnostech 
vzdělávání a pracovního zařazení osob s PAS. Obsahem praktické části (kapitola 
6.) jsou výsledky realizovaného kvalitativního výzkumu pomocí metod pozorování 
třináctiletého chlapce při vyučování i mimo školu, rozhovoru s tímto chlapcem, jeho 
maminkou a babičkou. Poznatky z těchto metod vyústily do osobní, rodinné a školní 
kazuistiky. Autor využil možnosti nahlédnout do odborného posudku, který 
vypracovala APLA a SPC. Pro snadnější orientaci v praktické části by bylo 
vhodnější, kdyby byla členěna (jednotlivých částí) v souladu s citační normou, 
tj. cíle, cílová skupina, popis metodiky, analýza a interpretace získaných poznatků.   
V Závěru práce postrádám vyjádření autora ke splnění cílů práce. 
 

Jsou použité literární zdroje dostatečné a jsou v práci správně citovány? 
 Literární zdroje odpovídají požadavkům bakalářské práce. Formální chybou zde je, 
že jednotlivé tituly nejsou řazeny abecedně podle příjmení autora. Citace jsou 
uváděny v souladu a normou, jejich počet je odpovídající rozsahu textu, autor je 
myšlenkově zpracovává. 
 

Jsou získané vlastní výsledky nebo zvolené téma adekvátně diskutovány? 
Autor prokázal dovednosti zpracovávat, analyzovat a interpretovat  teoretické 
poznatky a výsledky vlastního výzkumu. 
 

Formální úroveň práce (obrazová dokumentace, grafika, text, jazyková 
úroveň): 
Jazyková úroveň je vysoká, práce je psána odborným jazykem, srozumitelně a 
kultivovaně. V textu je minimum překlepů. Práce neobsahuje přílohy, obrazovou 
dokumentaci a grafická zobrazení. 
 

Splnění cílů práce a celkové hodnocení: 
Cíle práce považuji za splněné a navrhuji klasifikaci výborně – velmi dobře. 
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Otázky a připomínky vedoucího práce nebo oponenta: 
 

1. Máte zkušenosti nebo poznatky s možnostmi vzdělávání a pracovního 
uplatnění osob s PAS? 

2. Zhodnoťte míru splnění cílů práce 
 
 
 
 
 

Návrh hodnocení vedoucího práce  nebo oponenta  
 

 výborně    velmi dobře    dobře    nevyhověl(a) 

Podpis vedoucího práce/oponenta: 
                                          PhDr. Natalie Dytková 
 

 


