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Cíl práce: Popsat rozdílné projevy problémového chování pozorované v čase u 
vybraných žáků s velmi podobnými dispozicemi a zachytit podněty, které toto chování 
vyvolávají. 
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Počet stran příloh:   3  
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1. Kritéria hodnocení práce: 
 

 Výborně Velmi dobře Vyhovující Nevyhovující 

Splnění cíle 
   X    

Samostatnost studenta                      

při zpracovávání  tématu 

   X    

Vyváženost teoretického výkladu      
a praktického řešení, návaznost 
jednotlivých kapitol a subkapitol 

   X 

 

   

Práce s odbornou literaturou, (citace, 

parafráze, dodržení citační normy) 
   X    

Adekvátnost použitých metod        

při zpracovávání tématu 

    X   

Hloubka provedení analýzy           

(ve vztahu k tématu) 
    X   

Úroveň formálního zpracování 
(členění práce, text, grafy, tabulky, 
poznámkový aparát, přílohy) 

   X 

 

   

Jazyková úroveň (pravopis, 
stylistika, práce s odborným 
jazykem) 

   X 

 

   

Hodnocení práce dle jednotlivých kritérií označte v tabulce křížkem. 

 



2. Využitelnost výsledků práce v praxi, popř. v teorii: 
 

       žádná                               průměrná                             nadprůměrná (pro práci s danými  
                                                                                          dětmi) 
 

 

 

 

 

 

3. Poznámky, připomínky k práci a otázky k zodpovězení při obhajobě: 
V práci se odráží dlouhodobé působení studentky na speciální škole. Velmi kvalifikovaně 
jsou zpracované kapitoly o edukaci těchto žáků (IVP, role asistenta pedagoga, doklady o 
vzdělání dětí). Teoretické stati jsou vhodně doplněny konkrétními případy z praxe. 
Studentka představuje práci s obecnými zásadami výchovy a vzdělání dětí s autismem 

(individuální přístup, vizualizace, strukturalizace a motivace). Problémovému chování dětí 
s autismem se věnuje převážně v praktické části práce. Podrobně zpracovala 2 kazuistiky 
(chl, d, diagnóza, RA, OA, scholastika, současný stav). V návaznosti na kazuistiky 

zpracovává krizové plány, týkající se problémového chování dětí. Vychází z ročního 
pozorování těchto dětí a využívá zkušenosti z kurzu "Úvod do krizového plánování". 
Sestavení 2 krizových plánů doplňuje a ověřuje si převzatým dotazníkem MAS (16 

škálových otázek). 
 

Otázky k obhajobě: 
1) Charakterizujte význam a rizika sestavování krizových plánů. 
2) Krizové plány jsou sestavovány na všechny děti s daném speciálním zařízení. 
3) Co vám přináší supervize. 
4) Jak si zvyšujete psychickou a fyzickou odolnost vůči zátěži. 
 

 

 

 

4.  Absolventská práce    je      –     není    doporučena k obhajobě. 
 

 

 

 

 

5. Navržený klasifikační stupeň:  výborně 
(výborně  –  velmi dobře  –  dobře  –  nevyhověl/a) 

 

 

 

 

 
V Praze  dne 14. 5. 2017                                      …............................................................... 

                 podpis vedoucího absolventské práce 


