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Se zvyšujícími se počty jedinců s poruchami autistického spektra v populaci narůstá zájem 
odborníků o tuto problematiku. V centru pozornosti jsou pochopitelně samotní jedinci 
s postižením, nicméně vzhledem k invazívnosti postižení zasahuje i rodiče, sourozence, 
koneckonců v souvislosti s inkluzí i školní třídu. Téma diplomové práce je odborně relevantní 
a má význam i pro praxi.
Literárněpřehledová část je zpracována obsáhle a korektně. Bc. Felcmanová využívá množství 
zdrojů tuzemských i zahraničních. Pokládám za možné „navěsit“ zahraniční převážně 
časopiseckou literaturu na publikaci Thorové (2006) – autorka sama to v textu přiznává. 
Myslím, že se měla víc pokusit projít ještě novější zahraniční literaturu – ať chceme nebo ne, 
dochází k posunům v pohledech (viz např. DSM V). Na druhé straně těžiště práce není 
v samotné poruše, ale v pohledu rodičů, takže musím uznat, že Thorová je zcela dostačující.
V praktické části rozebírá 11 polostrukturovaných rozhovorů s matkami autistů. Zabývá se 
relevantními otázkami fungování rodin s autistou, přístupem odborníků i běžné veřejnosti. 
Logicky nás vtahuje do problematiky tím, že nejprve prezentuje výsledky rozhovorů, 
následuje rozbor podle jednotlivých okruhů a končí diskusí. 
K diskusi bych měl jednu výhradu. Autorka se zabývá téměř výlučně praktickou částí. Jenže 
k takové diskusi nemusela psát literárně přehledovou část (byť uznávám, že tvorba 
polostrukturovaného rozhovoru z ní mohla vycházet), nenacházím konfrontaci s odbornou 
literaturou. Poněkud chabé se mi jeví vyjádření, že výsledky DP mohou být podnětem pro 
další zkoumání. Věřím, že kolegyně Felcmanová dokáže navrhnout konkrétnější výzkumné 
zaměření a současně jistě přemýšlela i o tom, co by společnost mohla udělat pro rodiče těchto 
dětí. Oba tyto body by se mohly stát předmětem rozpravy.

Závěr: Předložená diplomová splňuje jak po stránce obsahové, tak formální požadavky 
kladené na diplomovou práci na katedře psychologie. Doporučuji ji proto k obhajobě.
Navrhuji hodnocení výborně.
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