
 

 

 

POSUDEK BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 
 

Typ posudku: posudek konzultanta  

Název práce: Podpora rodin dětí s Aspergerovým syndromem  

Autorka: Kateřina Rábová 

Autorka posudku: Mgr. Karolína Dobiášová 

 

   

Autorka si pro svou práci vybrala aktuální téma problematiky dětí s Aspergerovým syndromem.  

 

Studentka má stanoveny jasné a uchopitelné cíle práce: „ Vysvětlit jak je nastavena sociální politika 

vůči rodinám dětí s AS a zjistit jak se nastavení sociální politiky odráží na cílové skupině rodin dětí 

s AS a identifikovat problémy těchto rodin.“ Výzkumné cíle má logicky provázány s výzkumnými 

otázkami.  

 

V následující kapitole autorka vymezuje, co je to Aspergerův syndrom, jaké jsou jeho důsledky a 

základní dostupná statistická data. Zde bych autorce vytkla, že využívá především internetové 

zdroje a v některých pasážích neuvádí zdroje žádné.  

Z hlediska teoretického přístupu, autorka vychází z teorie životního cyklu. Zde bych naopak chtěla 

vyzdvihnout, že autorka pracuje s relevantní literaturou a pro úroveň bakalářské práce 

odpovídajícím způsobem teorii propojuje s tématem práce a s vlastními výsledky.  

Autorka má velmi pečlivě zpracován metodický přístup, přičemž se opírá o vhodnou 

metodologickou literaturu.  Jednotlivé kroky empirického šetření jsou popsány velmi transparentně.  

Kapitola věnovaná podpoře rodin s dítětem s Aspergerovým syndromem v oblasti systému 

sociálního zabezpečení a sociálních služeb je solidním základem pro vlastní empirické šetření. 

Autorka správně pracuje s odbornými texty i s právními normami. 

 Samotné empirické šetření přináší řadu zajímavých zjištění. Jen v kapitolách věnovaných pohledu 

respondentů na sociální služby pracuje autorka k provázání výsledků v zásadě jen s výroční zprávou 

a jednou informační  příručkou Asociace pomáhající lidem s autismem (APLA). Zde by zajisté 

přispělo ke kvalitě argumentace a interpretací i využití různých odborných článků na danou 

tematiku.     

Formální úprava práce: Formální stránka práce je až na pár překlepů na slušné úrovni.  



 

 

 

 

Celkové hodnocení práce: Předložená práce i přes výše zmíněné připomínky splňuje plně 

požadavky na bakalářskou práci. Autorka prokazuje znalost problematiky i analytické dovednosti. Z 

výše zmíněných důvodů doporučuji práci k obhajobě a navrhuji ji hodnotit jako „velmi dobrou až 

výbornou“ dle výsledku obhajoby. 

 

Otázky pro autorku: V části práce věnované pohledu rodin pečujících o děti s Aspergerovým 

syndromem na sociální služby se řada respondentů vyjádřila k instituci asistenta ve školách, což 

nespadá pod oblast sociální politiky. Jaká veřejná politika řeší tuto problematiku?  

Jak jsou definovány odlehčovací (respitní) služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

a které další organizace kromě APLY je sledované cílové skupině poskytují?  

 

 

V Praze dne 5.6 2016          Mgr. Karolína Dobiášová 
                          
  


