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   Vlastní práci tvoří 63stran textu včetně použité literatury a elektronických zdrojů. Dále 

obsahuje 6 příloh. 

   Studentka Nikola Peroutková se ve své bakalářské práci věnuje tématu: „Práce, terapie a 

život s Aspergerovým syndromem “. Přestože se jedná v populaci o méně se vyskytující 

poruchu, je třeba činit stálou osvětu a informovanost. Včasná diagnostik a následná odborná 

pomoc a podpora je tím nejvhodnějším řešením.  

   Autorka si za cíl své bakalářské práce vytýčila popsat proces přijímání diagnózy u rodičů 

dítěte s Aspergerovým syndromem, včetně možnosti sociální podpory. Dále se zabývala 

možností vzdělávání těchto dětí a jejich umístěním do škol a školských zařízení. Ke splnění 

tohoto úkolu využila praktických zkušeností, které získala na pozici asistentky a též 

nastudováním odborné literatury.  

   Práce je pojednána komplexně. Obsahuje charakteristiku, etiologii, diagnostiku a projevy 

Aspergerova syndromu. Zabývá se rodinou, vzděláním, sociální podporou a občanskými 

sdruženími pomáhajícími těmto dětem. Precizně jsou opsány typické projevy tohoto postižení 

a jeho působení na rodinu. Autorka dodržuje logickou posloupnost vyslovovaných poznatků a 

nezapomíná ani na analyzování problémů těchto dětí ve škole. 

   Empirická část bakalářské práce je zaměřená na dvě rodiny, které mají dítě s Aspergerovým 

syndromem. Jako metodologický přístup je volena kasuistika a řízený rozhovor s matkami. 

Jedná se tedy o aplikaci kvalitativního výzkumu.  

   Velice kvituji, že Nikola Peroutková si je vědoma limitů svého šetření a odkazuje na 

rozsáhlejší průzkum. Doporučuji proto, aby tento úkol realizovala v navazující diplomové 

práci. 

 

   Autorka prokázala orientaci v tématu i schopnost aplikovat výzkumnou metodu. Bakalářská 

práce má jasný odborný rámec, je přehledně strukturovaná a dobře srozumitelná.   

 

   Použitá literatura i další zdroje jsou vhodně zvoleny. Jsou aktuální i v dostatečném rozsahu.  

 

   Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě. 

 

   Otázka k obhajobě: Co všechno je podle Vás třeba učinit, aby děti s Aspergerovým  

                                    syndromem mohly být úspěšně vzdělávány v hlavním vzdělávacím  

                                    proudu?             

    

    

 

Hodnocení: výborně  

 

 

V Praze dne: 15. května 2016                                            Podpis oponenta bakalářské práce: 


