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V současné době je aktuálním trendem inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Téma je diskutováno, vzbuzuje silné emoce, ať pozitivní, tak negativní, o čemž svědčí mj. 

jiné i to, že se pracuje se zástupným pojmem „společné vzdělávání“. Nelze jednoznačně určit, která 

skupina, někdy i proti sobě stojící – rodiče dětí se speciálními vzdělávacími potřebami nebo jejich 

učitelé – jsou většími či menšími zastánci inkluze, může to být tak či onak (učitelé jako zastánci i 

odpůrci, podobně jako rodiče). I proto zvolené téma vítám – jaká je percepce učitele žáků s poruchou 

autistického spektra (dále jen PAS) může pomoci popsat či identifikovat pozitivní i negativní stránky 

vzdělávání žáků s touto diagnózou. Víme-li, co dobře funguje, může se to stát dobrým příkladem, a 

naopak, je-li identifikován problém, můžeme s ním pracovat. Je to potřebné i vzhledem k tomu, že tato 

skupina bývá velmi často považována za jednu z nejvíce ohrožených skupin ve vzdělávání.  

Přestože je práce obhajována na katedře psychologie a zabývá se psychologickými aspekty 

problematiky, je škoda, že příliš nereflektuje aktuální situaci. Vypovídá o tom i to, že autorka 

neprovedla např. diskusi v pojmové rovině a víceméně pracuje s pojmem integrace. Nemá to vliv na 

dosažené výsledky a tento postesk patří autorce spíše jako výzva, kdyby se tématem dále zabývala, 

aby se více snažila propojit, např. v diskusi, s aktuálními údaji. Naopak pozitivně hodnotím to, že se 

zaměřila na skupinu učitelů, kteří mají skupinu žáků s PAS zažitou, neboť měli nebo mají možnost 

vzdělávat tyto žáky.  

Práce je tradičně členěna na teoretickou a praktickou část a obsahuje všechny důležité části (abstrakt, 

klíčová slova, metodologie, diskuse, závěr). V teoretické části podává základní informace o poruchách 

autistického spektra, kde se zabývá etiologií, výskytem v populaci i klinickým obrazem. Kapitola o 

principech vzdělávání žáků s PAS, jak již bylo uvedeno výše, neodráží zcela aktuální situaci, chválím 

však, že v kapitole věnované problémům v chování nesklouzává někdy k tradičnímu obrazu žáků 

s PAS jako cílové skupiny, která může být šikanována, ale přiznává i zcela obrácenou roli – žák s PAS 

jako ten, kdo cílí nevhodným chováním na své vrstevníky. Škoda, že nezabývá posuny v uchopování 

PAS dle DSM-V. Autorka vychází především z české odborné literatury, zejména v oblasti 

vzdělávacích programů i celkového přístupu ke vzdělávání by byly zajímavé ve větší míře informace 

ze zahraničí.   

Výzkumná část bakalářské práce se opírá o kvalitativní metodologii, pro sběr dat využila 

polostrukturovaných rozhovorů. Velmi pečlivě jsou přepsány (viz příloha) a podobně také specifikuje 

výzkumné otázky a podává charakteristiku zkoumané skupiny (5 učitelek základních škol). Výzkumný 

vzorek zahrnuje jak zkušené učitelky, tak učitelky začínající. Zajímavá je také část, kde reflektuje 

průběh samotného rozhovoru s příslušnou učitelkou. Při představování výsledků práce postupuje tak, 

že ve vytvořené struktuře vycházející z obsahové analýzy rozhovorů popisuje danou oblast zvlášť za 

každou učitelku. Všímá si akademických dovedností, silných a slabých stránek osobnosti žáka, 

sociálních dovedností, vztahů mezi žáky s PAS a spolužáky ve třídě, vztahu mezi učitelem a žákem 

s PAS, postoji k integraci žáků s PAS i celkového vnímání žáka s PAS. I v další části práce, 



zhodnocení výsledků, odpovídá na stanovené otázky přes jednotlivé učitelky a žáky s PAS, aby pak ve 

stručné podobě provedla již obecnější shrnutí. Domnívám se, že by bylo vhodnější, kdyby již ve 

zhodnocení otázek nepostupovala přes jednotlivé učitelky, nýbrž se pokusila strukturovat a spojovat 

shodné a odlišné nálezy, případně pozitivní či negativní aspekty a tak do větší hloubky provést 

sekundární analýzu. Naopak oceňuji diskusi, kde uvádí širší pozadí svých nálezů.   

Prosím autorku, aby se při závěrečné obhajobě pokusila kondenzovaně shrnout nejsilnější dominantní 

znaky percepce žáků s PAS ze strany učitelů podporující jejich vzdělávání, případně i vzdělávání 

komplikující skutečnosti. Oceňuji, že si je autorka vědoma nesnadností ve zobecňování a že sama 

odkazuje na individualitu a variabilitu z hlediska žáků. Je nějaký vývojový prvek, který do tématu 

vstupuje? (Posuny v čase, odlišnosti mezi mladšími a staršími žáky, jak jsou percipovány učitely, tento 

aspekt mi chyběl).  

Práce splňuje kritéria na bakalářské práce, stanovená katedrou psychologie PedF UK, proto ji 

doporučuji k obhajobě, považuji ji za solidně zpracovanou. Po formální stránce odpovídá zvyklostem, 

pouze s drobnými formálními nepřesnostmi (např. interpunkce). Rozsah práce odpovídá kvalitativní 

metodologii (tedy na horní hranici doporučeného rozsahu).  
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