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     Zvolené téma považuji za velmi potřebné a aktuální.

     Bakalářská práce čítá 70 stran autorského textu a je rozdělena na část teoretickou a empirickou. 

Zřejmě pro dobrou přehlednost rozčlenila studentka text do čtrnácti kapitol. V nich nejprve 

předkládá dosud známé základní poznatky o poruchách autistického spektra – uvádí jejich 

klasifikaci, etiologii, epidemiologii, symptomatologii a zvláštní pozornost věnuje problematice 

Aspergerova syndromu. Zaměřuje se na úskalí výchovy, vzdělávání a podpory dětí s touto 

poruchou. Další část práce tvoří perfektně a podrobně zpracovaná případová studie dívky 

s Aspergerovým syndromem. Studentka zde správně formuluje cíle, popisuje metodiku a zdroje, 

které využila. Ve výsledcích šetření systematicky zodpovídá položené výzkumné otázky a formuluje 

závěry šetření. V podnětné diskusi uvádí svoje názory a zkušenosti z vlastní praxe.

     Práce má logickou strukturu, jednotlivé kapitoly na sebe vhodně navazují. Použitá literatura je 

rozsáhlá a aktuální ve vztahu ke zpracovanému tématu, studentka užila i cizojazyčné zdroje.

Připomínky:

- Chybí Seznam zkratek

- Úvod není začleněn do Obsahu a chybí v něm formulace cílů práce

- Hlavní kapitoly je vhodné uvést několika větami a pak až pokračovat v členění na 

podkapitoly

- Některé hlavní kapitoly jsou příliš krátké (kpt. 3….)

- Do metodologie šetření patří uvést, kdy bylo provedeno

- V práci jsou drobné formulační nedostatky, gramatické chyby a překlepy

- Závěr je zde závěrem šetření, zajímavá je diskuse (patří před Závěr šetření), ale chybí Závěr 

celé práce!

     I přes určitou nestandardnost zpracování a uvedené připomínky (doporučuji využít jich pro další 

odborné psaní) a s přihlédnutím k tomu, že se jedná o bakalářskou práci, považuji předloženou 

práci za velmi zdařilou a podnětnou. Cením si hlubokého zájmu autorky o zvolené téma.

Podnět k obhajobě:

- V teoretické části uvádíte problematiku vzdělávání dětí s PAS v MŠ a ZŠ. Můžete uvést  

informace, či zkušenosti se vzděláváním starších dětí a mládeže?

Bakalářskou práci hodnotím:                                          výborně
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