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Bakalářská práce má rozsah 61 stran autorského textu. Je doplněna šesti přílohami. Pozitivně 

hodnotím zejména seznam center, jež se zabývají podporou osob s AS. 

Zvolené téma je aktuální, protože i když se jedná o problematiku u nás známou přes dvacet 

let, stále dochází k potížím při diagnostikování a následných intervencích (i ze strany 

sociálního systému, jak uvádí i autorka na základě svých praktických zjištění). Téma tak 

koresponduje se zaměřením studia, autorka navíc vychází i ze své odborné praxe.  

Cílem práce bylo popsat proces přijímání diagnózy AS rodiči dětí s tímto syndromem a dále i 

možnosti podpory rodin v začleňování dětí do společnosti (včetně školských zařízení) a 

sociální podpory.   

V teoretické části se autorka zabývá definováním problematiky AS, jeho etiologií, 

diagnostikou, potížemi ve školním začleňování dětí s AS a sociální podporou těchto dětí a 

rodin. Popsány jsou i možnosti terapie tohoto syndromu. 

Práce má odpovídající strukturu, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, jsou vyvážené. 

Pozitivně hodnotím zejména uvedení možností sociální podpory dětí a rodin, dále i popis 

činnosti odborných zařízení (státních i nestátních), které se zabývají diagnostikou a prací, 

včetně terapie jedinců s AS. 

Jako pracovní metodu použila autorka metodu řízeného rozhovoru s matkami dětí 

s Aspergerovým syndromem. Touto formou popsala proces smiřování se s diagnózou, obtíže 

s přijímáním této diagnózy širší rodinou, obtíže s integrací do běžného kolektivu dětí 

v mateřské a základní škole a zejména ne zcela optimální informovanost o poskytování 

sociální podpory. Pro dokreslení této problematiky uvedla autorka kazuistiky, které 

zpracovala odpovídajícím způsobem a velmi podrobně. Cíl práce tak autorce podařilo splnit.  

Autorka prokázala schopnost adekvátně pracovat s odbornou literaturou a vyvozovat z ní 

závěry. Ve své práci používala odpovídajícím způsobem odbornou terminologii, správně 

uváděla literární zdroje jak v textu, tak v seznamu literatury, který je dostačující a použitá 

literatura je aktuální. Práce má velmi odpovídající úroveň po stránce jazykové i stylistické.  



Autorka práci průběžně konzultovala, pracovala samostatně, iniciativně. O dané téma 

projevovala hluboký osobní i profesní zájem.  

 

Předložená bakalářská práce splňuje z mého pohledu podmínky a nároky kladené na 

bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě. 

 

Předloženou bakalářskou práci hodnotím klasifikačním stupněm výborně. 

 

 

 

V Praze 27. 5. 2016    PaedDr. et Mgr. Hana Žáčková 

 


