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          Volba tématu není náhodná, autorka bakalářské práce má již víceletou zkušenost                                

s problematikou autismu u dětí, jak dokládá v příloze č.1. Její působení v této oblasti jí umožnilo 

získat teoretické znalosti spojené s danou problematikou i praktické dovednosti při práci s těmito 

dětmi. 

            V Úvodu autorka nastínila obsah práce, na jaká témata se zaměří v teoretické části, 

především jde o představení metody skupinových nácviků. V části praktické, za pomoci 

dotazníkového šetření, zjišťuje efektivitu této metody. 

          V první polovině teoretické části se autorka věnuje vysvětlení základních pojmů a 

terapeutickým směrům, se kterými skupinové nácviky souvisí. Označení terapeutický směr přísluší 

behaviorální terapii, u videotréninku interakcí a O.T.A. se jedná spíše o metodu. Dále charakterizuje 

hlavní metody skupinového nácviku. Nechybí teoretické zázemí pro objasnění, ale zároveň je 

popis velice konkrétní a ilustrativní, je patrné, že autorka má s uváděnými metodami osobní 

zkušenosti. Srozumitelně popisuje postupy při práci s dětmi, jednotlivé kroky logicky 

zdůvodňuje, uvádí konkrétní příklady. Zájemci o tuto problematiku tu mohou najít řadu 

užitečných rad pro kontakt nejen s dětmi s poruchou autistického spektra, ale i inspiraci pro 

výchovně vzdělávací proces všeobecně. Je patrné, že myšlenky a názory, které autorka uvádí, 

pramení nejen ze znalostí dětské psychiky, ale jsou výsledkem i citlivého vztahu k dětem, se 
kterými pracuje. V rámci popisu pozitivní zpětné vazby blíže charakterizuje metodu videotrénink 

interakcí. V šesté kapitole uvádí předpoklady pro úspěšné absolvování skupinových nácviků. 

Jsou jimi motivace, porozumění schématu příčina – následek a alespoň minimální schopnost 

verbalizace. Všechny tyto tři podmínky zdůvodnila a popsala, jak se v reálu s nimi pracuje. Je 

zde patrný pozitivní rys této metody, a to respektování osobnosti dětského klienta, důraz na 

samostatné a vědomé rozhodování. Poslední kapitolu teoretické části tvoří popis metodiky 

práce skupinových nácviků. Téměř na dvaceti stránkách pečlivě a srozumitelně popisuje 

jedenáct základních oblastí a příslušné terapeutické postupy. Ty důsledně vychází ze znalosti 

zvláštností psychiky dětí s PAS. Seznamuje čtenáře se speciálními pomůckami a metodami např. 

videomodeling, plánky, které staví na převažujícím vizuálním vnímání, nácvik komunikačního 

schématu, využívání Obrázkového slovníku sociálních situací atp. U žádného textu nechybí 

erudovaný rozbor podložený teorií a doplněný srozumitelnými příklady z běžného života. 
                V praktické části vyhodnocuje dotazníky, které jsou zařazeny do příloh. Respondenty 

bylo 16 rodičů dětí s PAS, které navštěvovaly skupinové nácviky sociálně komunikačních 

dovedností.  Informace o dětech, kterých se šetření týká, jsou uvedeny v tabulce na str. 49. Autorka 

si promyšleně stanovila cíle svého šetření. V dotazníku se zaměřuje na změny v oblastech 

popsaných v teoretické části tak, jak je vnímají rodiče. Snaží se tedy zjistit, zda si děti 

nacvičené dovednosti přenáší i do běžného života. U každé sledované oblasti jsou také 

uvedené předpoklady a přesně a konkrétně zformulovaná kritéria pro hodnocení. Provedla 

důkladnou analýzu výsledků v jednotlivých oblastech početně i procentuálně. V závěrečné 

kapitole autorka zhodnotila výsledky ze tří hledisek – ve kterých činnostech děti dosáhly 

největšího zlepšení, u kterých činností z hlediska počtu dětí došlo k nejvýraznějšímu posunu a u 

kterého dítěte bylo pozorováno nejvíce změn. Šetření shrnula do tabulek, kde uvádí jednak 

hodnocení jednotlivých dětí i procentuální přehled výsledků podle zkoumaných kritérií. 

Neopomněla ani porovnat děti s největším a nejmenším zlepšením a hledat příčiny této situace. 

Data získaná z dotazníkového šetření studentka zpracovala do tabulek, které jsou součástí 

příloh. 



 

        V Závěru rekapituluje hlavní myšlenky své práce, připomíná cíl, který sledovala. Věnuje 

pozornost výsledkům dotazníkového šetření, které vyzněly celkově pozitivně, u každého dítěte, 

které se účastnilo skupinových nácviků, došlo alespoň v některé oblasti ke zlepšení, naopak nebyl 

zaznamenán výraznější záporný posun. 

         Autorka vychází z aktuálních pramenů, formální stránka práce odpovídá požadavkům. 

Nedostatky – u citací pod čarou není správně uvedena signatura, v textu nebyla na několika místech 

dodržena shoda podnětu s přísudkem.  

 

        Hodnocená práce svou odbornou kvalitou výrazně převyšuje běžný průměr. V celém 

textu je patrné, že autorka vychází ze solidních teoretických znalostí i praktických zkušeností 

práce s dětmi s PAS, ale hlavně, že se nespokojuje aplikací ověřených postupů, ale že o nich a 

o práci s nimi neustále přemýšlí. 

 

 

 

Námět k obhajobě: 

 

- Které výsledky šetření byly pro Vás nejvíce překvapivé 

- Jakým způsobem využijete poznatky z výsledku šetření při své další práci s dětmi s PAS 

 

 

 

 

 

 

Výsledné hodnocení: výborně 
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