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Formální zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů)

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem)

Formální zpracování (jasnost tématu, rozčleněni textu,
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava)

Metody práce

Metodologie (logika výzkumu; řídící formulace;
stanovení cíle apod.)

Vhodnost použitých metod v celku práce

Využití výzkumných empirických metod

Využití nevýzkumných praktických zkušeností

Obsahová kritéria a přínos práce

Naplnění cílů práce

Vyváženost a logická souvislost teoretické a praktické části 

Návaznost kapitol a subkapitol

Odborný vklad, použitelnost 
výsledků v praxi

Vhodnost prezentace závěrů práce

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky):

Předložená diplomová práce se zamýšlí nad problematikou vlivu takové obtížné životní situace, jakou 
je narození a výchova dítěte s poruchou autistického spektra, na výchovné postoje rodičů.

Autorka v teoretické části přehledně a uměřeně definovala související pojmy (jednotlivé poruchy, 
symptomy autismu), shrnula medicínský kontext (příčiny autismu, léčba). Věnovala se též kontextu 
rodinnému (vyrovnávání se s narozením dítěte s postižením), jak je zmiňován v odborné literatuře či 
výzkumných studiích na toto téma. Podrobněji se zabývala popisem problémových projevů dětí v 
rodině a rolí rodiče a pomáhajících institucí v kompenzaci těchto projevů.
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V empirické části autorka uvedla závěry kvalitativního výzkumu založeného na analýze 
polostrukturovaných rozhovorů s rodiči dětí s PAS. Využila rozhovory vedené s rodiči 5 dětí, které byly 
klienty Centra terapie autismu a splňovaly kritérium přibližně stejného věku, kdy byla diagnóza PAS 
stanovena. Závěry šetření vyústily v odpovědi na poměrně dobře formulované výzkumné otázky, např. 
jak se rodiče vyrovnali s diagnózou dítěte, jak přistupují k jeho výchově apod.

Na předložené práci oceňuji:
1. Schopnost shrnujícího náhledu v analýze rozhovorů. Autorka strukturovaně a ve shodě se svým 

výzkumným záměrem zpracovala záznamy z rozhovorů s rodiči metodou kódování. Identifikovala 
základní kódy a tematické kategorie, což jí posloužilo k interpretaci dat, jež jsou pak pro čtenáře 
zpřehledněna ve shrnujících odpovědích na výzkumné otázky. Navíc autorka závěry svého 
výzkumného šetření rozvinula v diskuzi, a to částečně ve vztahu k faktům již zmíněným 
v literatuře.

2. Kromě praktické části i čtivost a přehlednost teoretické části – autorka využila relevantní zdroje a 
vybrala podstatné stati s ohledem na svůj výzkumný záměr, dobře sestavená je zejména část o 
příčinách autismu a o rodinách dětí s PAS.

K textu mám tyto připomínky:

1. Drobnou výhradu mám k návaznosti kapitol 4 a 5 – v kapitolách 1-4 jsou popisovány projevy a 
příčiny autismu, terapie a prognóza. Navazuje kapitola 5 Rodiče a postižení, která do textu jistě 
patří, měla by být ale uvedena (proč je zařazena, že autismus je kvalifikován jako zdravotní 
postižení apod).  

2. Autorka si v některých pasážích nezachovává nestranný postoj. Např. str. 13: „na základě malé 
informovanosti odborníků a nízké mezioborové spolupráce nejsou děti s autismem dostatečně 
brzy podchyceny“). Autorka by měla uvést zdroj, kde získala tuto informaci, (byť asi pravdivou)
anebo být smířlivější, např. „může se stát, že…“.

3. Po formální stránce je zpracování dobře logicky strukturováno a má solidní odborně-jazykovou 
úroveň, přesto se autorka v nárazech nevyhnula chybám v dodržení logiky a celistvosti celého 
textu (např. na str. 14 je uvedeno, že „existuje celá řada dalších příznaků, např. … poruchy 
sociálního porozumění a chování…“, tytéž příznaky jsou ale uvedeny těsně před tím v tzv. 
autistické triádě).

4. Na str. 49 autorka uvádí některé organizace podporující rodiny dětí s PAS, mezi nimi APLA ČR a 
Nautis ČR. V jednom odstavci zmiňuje, že APLA se transformovala na Nautis, přesto uvádí obě 
organizace jako aktuální a rovnocenné.

Otázky a náměty k diskuzi při obhajobě:

Kromě reakcí na výše uvedené připomínky navrhuji pro diskusi tyto otázky:

1. Z popisu vzorku ve vašem výzkumu vyplývá, že všechny děti kromě jednoho mají dg. dětský 
autismus, jeden má Aspergerův syndrom. Jaká je dle vašeho odhadu (podle toho, co jste 
nastudovala o typických projevech dětí s jednotlivými typy PAS) pravděpodobnost, že 
rodičovské postoje se budou u těchto dvou základních autistických diagnóz lišit a v čem 
případně? Projevila se výjimečnost diagnózy jednoho dítěte v závěrech výzkumu (tj. 
odpovídali jeho rodiče v něčem jinak)?

2. V kapitole 4 Léčba a prognóza autismu řadíte mezi léčebné metody i techniky 
psychoterapeutické. Vyjádřete se prosím k pojetí pojmu Léčba (širší a užší význam, vhodnost 
použití pojmu ve vaší práci apod.).

Doporučení k obhajobě: práci doporučuji k obhajobě

Navrhovaná klasifikace: výborně.
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