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Vhodnost použitých metod 
 
Využití výzkumných empirických metod 
 
Využití praktických zkušeností 
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Vhodnost prezentace závěrů práce 
 
 
 
Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

 
Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 
 

X    

1. Jaké jsou konkrétní možnosti respitní péče v České republice?  
2. Jaké konkrétní metody práce k výchově dětí s PAS rodiče nejčastěji používají?  
 

 

Autorka diplomové práce Rodičovské postoje k výchově dětí s poruchou 
autistického spektra si zvolila velmi aktuální problematiku, která si zcela jistě 
zasluhuje hlubokou pozornost odborné i laické veřejnosti. Specifika jednotlivých 
forem autismu jsou ve své intenzitě a projevech velmi náročnou životní situací 
především pro rodiče, sourozence a další příbuzné dítěte s PAS. Na práci oceňuji 
především volbu cílové skupiny - rodiče dětí s PAS.  
 
Práce je logicky rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část 
obsahuje kvalitní literární rešerši tématu, plynule navazuje na emipirckou část, 
kterou považuji za stěžejní. Čtenář práce je postupně seznamován se základní 
terminologií a dostává se do hloubi tématu.  
 
Cílem autorčina výzkumu bylo zjistit, jak se rodiče vyrovnali s diagnózou autismu u 
jejich dítěte a jak tato diagnóza ovlivnila jejich výchovné postoje. Volba 
kvalitativního designu formou polostrukturovaných rozhovorů je adekvátní k cíli a 
zaměření výzkumu jako celku. Autorka práce zvládla celý proces výzkumu - od 
definování výzkumu a jeho cíle, volby metody sběru dat až po jejich vyhodnocení, 
interpretaci a závěr. Hlavním přínosem práce jsou ony výsledky a výzkumná 
zjištění, která vycházejí z aktuálních potřeb praxe a zpětně tak mohou rozvinout a 
obohanit dosavadní metody práce s dítětem s PAS a s jeho rodinou. Práce má 
potenciál dalšího výzkumného šetření.  
 
Přínosy a klady práce:  

 výsledky práce a konkrétní zjištění, která vycházejí z konkrétních životních 
příběhů a mohou sloužit jako podněty ke zlepšení dosavadní praxe v oblasti 
péče o rodinu s dítětem s PAS 

 zjištění, jaké formy a metody odborné práce rodičům dětí s PAS nejvíce 
pomáhají ve zvládání každodenních situací  

 prezentace životních příběhů konkrétních rodin 

 osobní a profesní zkušenosti autorky s lidmi s PAS 
 
Nedostatky práce:  

 subkapitola 1.3. je poměrně krátká 

 v teoretické části práce by bylo vhodné uvést, jaké postupy práce s dětmi s 
PAS rodiče využívají, jaké jsou možnosti alternativní a augmentativní 
komunikace a dalších speciálních pomůcek 

 autorka na několika místech definuje PAS jako onemocnění (např. str. 31) 
nicméně se jedná o poruchu, která může být v rámci komplexní terapie 
doplňována o medikaci, ta však nemá léčebný potenciál a jejím cílem je 
zmírnění specifických projevů, příp. je medikace volena z důvodu 
přidruženého somatického onemocnění 
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