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Zvolené téma považuji za vhodné, neboť autismus je dosti frekventovaný problém a je potřeba jej 

řešit, nacházet cesty k takto postiženým jedincům. Splněným cílem práce bylo vymezit základní 

teoretické pojmy týkající se poruch autistického spektra, popsat jednotlivé poruchy autistického 

spektra a charakteristické projevy chování. V praktické části bylo cílem popsat organizaci NAUTIS, 

která pomáhá dětem s touto poruchou, a vytvořit kazuistiky.

V úvodu nás autorka tedy seznamuje s pojmem poruchy autist. spektra, jeho historickým vývojem, 

příčinami, výskytem, projevy, deficity a chováním, vše je podrobně a přehledně  rozepsáno. Zajímavé 

jsou charakteristiky jednotlivých typů autistů. Autorka se také  podrobně věnuje jejich komunikaci, 

představivosti, zájmům, hře. V páté kapitole se setkáváme s klasifikací jednotlivých pervazivních 

vývojových poruch. Informace jsou odborné a je znát autorčina osobní zainteresovanost na tématu. 

Věnuje se také četnosti a výskytu, diagnostice poruch autist. spektra. Osmá kapitola se zabývá 

sdruženími, která v této oblasti působí, a dále školskými zařízeními, kam lze dítě integrovat, není 

opomenuta ani legislativa týkající se této problematiky.

Celkově hodnotím teoretickou část práce velmi dobře, je odborná, jasná, přehledná. Autorka 

prokázala schopnost pracovat v textu s citacemi a využila bohaté odborné literatury a zdrojů.

Za hlavní cíl praktické části práce autorka považuje zjištění, jak fungují děti s poruchami autistického 

spektra, jaké byly reakce při určení diagnozy a jaké služby využívají rodiny s těmito dětmi v organizaci 

NAUTIS. Autorka využila metodu standardizovaného rozhovoru složeného z 32 otázek, což považuji 

za nadstandartní, otázky jsou dobře sestaveny. Na základě těchto rozhovorů byly sestaveny 4 

kazuistiky, které jsou zpracovány kvalitně. Podrobná pozornost je také věnována samotné organizaci 

NAUTIS, autorka pracuje s dětmi jako osobní asistent a děti i jejich rodiny zná, což je na práci také 

velmi cenné. Ze vzorku 4 respondentů samozřejmě nelze usuzovat velké závěry a hodnocení 

stanovených předpokladů, jedná se jen o malý vzorek.

Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji klasifikaci VELMI DOBŘE.

Otázky:  1/  Jak byste mohla práci využít v praxi?

                2/ Co Vás při její tvorbě překvapilo?

                3/ Jaké osobnostní vlastnosti podle Vašich zkušeností má mít člověk pracující  v této oblasti?

                4/ Co se Vám na této Vaší práci zdá nejobtížnější?




