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    Aktuálnost  tématu práce je dána skutečností, že děti s PAS jsou v současnosti častěji 

integrovány v běžných mateřských a základních školách a proto je nutné pro jejich úspěšnější 

začlenění zmírňovat jejich problematické projevy chování.  K jeho výběru měla autorka 

silnou osobní motivací, protože  již 8 let s těmito dětmi pracuje a od října 2012 sama vede 

skupinové nácviky sociálně komunikačních dovedností v Centru Terapie Autismu. Zvolené 

téma se studovaným oborem souvisí.  

   Svoji bakalářskou práci si rozdělila na část teoretickou a praktickou,teoretická část je 

počtem stran obsáhlejší. V 1.kapitole popisuje typické příznaky PAS . Ve 2. a 3.kapitole 

představuje  koncepci a metody skupinových nácviků včetně terapeutických východisek. Ve 

4. a 5. kapitole srovnává nácviky sociálních a sociálně komunikačních dovedností a uvádí 

předpoklady pro jejich úspěšné absolvování. V 6.kapitole podrobně popisuje metodiku práce 

skupinových nácviků. V 7. až 9.kapitole ( praktická část ) charakterizuje vzorek respondentů a  

přehledně prezentuje výsledky dotazníkového šetření včetně jejich shrnutí.  

   Autorka si stanovila dva hlavní cíle bakalářské práce: 1. představit metodiku práce 

skupinových nácviků sociálně komunikačních dovedností pro děti s PAS a 2. vyhodnotit 

efektivitu využití této metody u sledované skupiny 16 dětí s PAS (13 chlapců, 3 dívky, 

věkové rozmezí 5-12 let ). Tyto cíle splnila. Uspořádání posloupnosti kapitol teoretické části 

je logické, předložené informace jsou důležité ve vztahu k tématu a cílům práce. Studentka 

přitom využívá aktuální informační prameny ( větší množství titulů ), počet citací a odkazů 

uvedených v textu je přiměřený, citační normu dodržuje. Výzkumnou  část  práce tvoří  

kvalitativní dotazníkové šetření, použitý hodnotící dotazník sama sestavila ( příloha č.2 ). 

Respondenty jsou rodiče 16 dětí s různými formami  PAS, které navštěvují C)T)A , přehled o 

dětech uvádí v tabulce č.1.  Prezentace výsledků šetření je přehledně strukturovaná, studentka 

postupuje podle metodiky uvedené v 6.kapitole. Podrobnou kvalitativní analýzu doplňuje 

tabulkami ( příloha č.3, tabulky č.1-12 ). V závěrečném shrnutí uvádí, ve kterých sledovaných 

oblastech skupinových nácviků zaznamenali rodiče u svých dětí největší a nejmenší zlepšení, 

výsledky hodnotí celkově i u jednotlivých dětí. 

   Předložená bakalářská práce má kompaktní strukturu a větší rozsah, její formální a jazyková 

úroveň je dobrá, stylistické schopnosti studentky jsou velmi dobré, v textu je několik 

gramatických chyb. V obsahu práce jsou vynechány názvy kapitoly 2, 2.1 a 2.2. Myslím si, že 

posuzovaná práce má širší využití, protože v teoretické části popisuje unikátní metodu 

skupinových nácviků sociálně komunikačních dovedností pro děti s PAS a výsledky 

dotazníkového šetření poskytují zpětnou vazbu  terapeutům v C)T)A i rodičům dětí o míře 

efektivity této metody. Proto bakalářskou práci Kláry Straussové doporučuji k obhajobě a 

navrhuji klasifikační stupeň výborně. 

 

Otázky: 1) Uveďte, v kterých oblastech diagnostické triády jsou výsledky skupinových 

nácviků u dětí s PAS nejvýraznější a čím si to vysvětlujete. 

                2) Jak dále využijete výsledky dotazníkového šetření ve své práci s dětmi v C)T)A? 
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