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Rigorózní práce autorky Zuzany Vlašánkové je věnována aktuální problematice 
poskytování logopedické intervence u osob s poruchami autistického spektra ( PAS). Jako cíl si 

autorka předsevzala analyzovat logopedickou intervenci u dětí s poruchou autistického spektra v 

rámci klinické logopedie, a to po stránce forem intervence, které jsou u dětské klientely s PAS 

obvykle voleny.  

Stěžejní část rigorozní práce, která má teoreticko analytický a současně empirický 

charakter, tvoří výzkum realizovaný kvantitativní procedurou (s využitím techniky dotazníku 

adresovaného klinickým logopedům) a kvalitativní procedurou, při níž se autorka zvláště zabývá 

vyhodnocením logopedické intervence u klientů s PAS v ordinaci klinické logopedie (s využitím 

analýzy dokumentů, analýzy výsledků činnosti logopedů, techniky rozhovoru s rodiči a 

pozorováním). 

Konstrukce teoretických východisek  ve čtyřech hlavních kapitolách a v řadě 

subkapitol je promyšlená, systematická a dobře strukturovaná. Při operacionalizaci pojmů a 

definic z oblasti logopedie autorka vychází z významných odborných zdrojů autorů Lechty, 

Klenkové, Peutelschmiedové aj. z počátku tohoto století, k problematice autismu autorka 

čerpá z osvědčených pramenů autorů Jelínkové (2010), Thorové (2006, 2007), Čadilové, Jůna 

(2007) i  Opekarové (2010). Při klasifikaci poruch autistického spektra autorka vychází z 10 

revize Mezinárodní klasifikace nemocí (2006) a z Diagnostického a statistického manuálu, který v 

roce 1994 vydala Americká psychiatrická asociace (APA). Lze vysoce hodnotit autorčin vhled 

do problematiky neverbální komunikace osob s PAS a komunikačních systémů využitelných 

v komunikaci s osobami s PAS.  

Vlastnímu výzkumnému sdělení autorky je věnována pátá kapitola. V části kvantitativní je 

provedeno dotazníkové šetření, jsou představeny jeho cíle, způsob provedení i výsledky, 

komentovány a diskutovány závěry.   Výběr informantů – logopedů z Prahy a Středočeského 

kraje je účelný a řádně zdůvodněný. Šetření se opírá o 5 výzkumných předpokladů, z nichž 5. 

hypotézu lze označit jako nejednoznačně formulovanou (H5 „Kliničtí logopedi věkově mladší 

získávají informace o problematice PAS již při studiu na rozdíl od klinických logopedů 

věkově starších.“ Kdo z logopedů je autorkou považován za věkově mladšího a kdo už patří 

do věkově starší kategorie?) 

 

K interpretaci dat obsažených v případových studiích lze vznést několik připomínek. 

Autorka píše, že data získávala mimo jiné pozorováním (pravděpodobně má na mysli 

pozorováním intervenčních postupů logopedů u klientů s PAS) a rozhovory s rodiči klientů 

s PAS. Ani jedna z uvedených technik není v práci blíže popsána (podmínky a kritéria 

pozorování. Způsoby záznamů a vyhodnocení získaného materiálu, stejně tak chybí přepisy 

rozhovorů, jejich struktura a způsob provedení, dokumentace, obsahové analýzy atd.) 

Prezentovaný výzkumný materiál je však i bez toho velmi rozsáhlý a lze odhadovat, že byl 

systematicky získáván a zpracováván. Diskuzi výzkumných zjištění je věnována dostatečná 



pozornost. Závěry jsou obohaceny významnými odkazy pro vzdělávací praxi, autorka si 

uvědomuje implikace vlastního šetření pro navazující výzkumné záměry.  

 

Při obhajobě doporučuji diskutovat otázky: 

1. Jakým způsobem byly provedeny a analyzovány rozhovory s informanty?  

2. Jakým způsobem byla prováděna pozorování logopedické intervence na Vašem pracovišti, 

která kritéria jste si pro pozorování zvolila, jaký časový rámec, jakou četnost u každého z 

klientů? 

3. Jak  jste zajistila etické aspekty svého výzkumu ?  

 

Závěr: Předložená rigorózní práce obsahuje původní výzkumné výsledky, splňuje požadavky 

standardně kladené na rigorózní práce a její zpracování odpovídá publikačnímu standardu 

oboru. Práci proto doporučuji k obhajobě.  

 

V Praze 1.9.2015                                                              Doc.PaedDr.Vanda Hájková, Ph.D. 
 


