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    Autismus je vrozená celoživotní porucha , kterou nelze vyléčit, ale fungování 

jedince s PAS se dá ovlivnit díky vhodnému vzdělávání a terapiím. Již od roku 

2000 poskytuje řadu služeb rodičům a dětem s PAS o.s.APLA a tím zkvalitňuje 

jejich život.K výběru tématu vedla autorku osobní zkušenost, protože již dva 

roky pracuje v této organizaci jako osobní asistentka. Zvolené téma souvisí se 

studovaným oborem a je stále aktuální. 

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

část je obsáhlejší. V 1. až 3.kapitole definuje PAS, popisuje historický vývoj a 

etiologii autismu. Ve 4.a 5.kapitole charakterizuje typické problémové oblasti  

( diagnostická triáda ) a jednotlivé diagnózy PAS.V 6. a 7.kapitole uvádí četnost 

výskytu těchto poruch a přehled diagnostických metod, které odborníci 

používají ke stanovení diagnózy PAS. V 8.kapitole se zabývá možnostmi 

vzdělávání dětí a žáků s PAS a představuje několik o.s., která rodinám a dětem  

s PAS pomáhají. Praktická část není rozdělená na  další kapitoly a má dvě části, 

obsahuje charakteristiku Národního ústavu pro autismus, z.ú. a čtyři kazuistiky 

dětí, které využívají služby organizace NAUTIS.  

   Autorka si stanovila jako hlavní cíl praktické části bakalářské práce zjistit, jak 

fungují děti s PAS na asistencích, jaké byly reakce rodičů při určení diagnózy a 

hlavně jaké služby využívají rodiny s děti trpícími PAS v organizaci NAUTIS. 

Dílčím cílem je tuto organizaci popsat ( 1.odst. s.29 ). Tyto cíle splnila jen 

částečně. Uspořádání  posloupnosti kapitol teoretické části je v pořádku, 

7.kapitola je vzhledem k cílům práce zbytečná, naopak by v teorii měly být 

zařazeny alespoň základní principy komunikace s autisty a terapie jejich 

problémového chování ( viz cíl práce ). Studentka použila aktuální literaturu ( 

pouze 5 titulů  a internetové zdroje ), počet citací a odkazů uvedených v textu je 

přiměřený, zápis zprostředkovaných citací je nesprávný, např. s.2,13. 

Výzkumnou část práce tvoří  čtyři stručné kazuistiky dětí s PAS ( 3 chlapci a 1 

dívka převážně ve věku 7 let ), potřebné informace k jejich sestavení autorka 

získala metodou standardizovaného rozhovoru ( viz příloha č.2 )převážně jen od 

matek dětí. Popis organizace NAUTIS nehodnotím jako výzkumnou část. 

Charakteristika chování dětí při setkávání s osobní asistentkou je povrchní, 

pouze u dvou dětí je popsáno, jak rodiče reagovali na sdělení diagnózy PAS. 

Celkově předkládá málo důkazů k verifikaci hypotéz. Proto hodnotím splnění 

hlavního cíle práce za částečné. 

   Předložená bakalářská práce má přehlednou strukturu a přiměřený rozsah  



( celkem 46 s.), její formální a jazyková úroveň je dobrá, v textu se vyskytují 

překlepy a gramatické chyby. Myslím si, že posuzovaná práce má nízké využití  

její praktické části a také vlastní přínos autorky je minimální, protože jádro 

práce tvoří prezentace informací z literatury a internetových zdrojů. Proto 

bakalářskou práci Moniky Kouklíkové doporučuji k obhajobě a navrhuji 

klasifikační stupeň 

dobře. 

 

 

Otázky: 1) Popište konkrétní projevy problémového chování dětí s PAS a 

metody, které se používají při jejich nápravě. ( viz služby terapeutického 

střediska ). 

              2) Jaké druhy komunikace využíváte u klientů popisovaných 

v kazuistikách? ( viz 2.hypotéza –s.29 )              

              3) Jak hodnotíte využití vaší bakalářské práce. 

 

 

 

 

 

V Praze 24.5.2016                                                PhDr.Jitka Cintlová  
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