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Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Výběr tématu možnosti ovlivňování rozvoje schopností a dovedností u dětí s poruchami autistického 

spektra považuji za důležité, protože v současné škole roste počet těchto diagnostikovaných dětí.  

Autorka v teoretické části charakterizuje autismus, popisuje základní charakteristiku poruchy 

autistického spektra a příslušný deficit zručností. Dále se zajímá  možnostmi rozvoje zručností v 

oblasti komunikace, sociální interakce, motoriky a samoobsluhy u dětí předškolního věku s poruchou 

autistického spektra. 

V následujících kapitolách popisuje konkrétní metody využívaných při nácviku dovedností dětí s PAS a 

intervenčními programy.  

Oceňuji systematické zpracování teoretické části práce, použití jak českých tak zahraničních zdrojů, a 

přepojení s výzkumnou části práce.  

 

Empirická část práce je věnovaná kvalitativnímu výzkumu, který byl zaměřený na výsledky Programu 

Aut-centra a to v rozvoji zručností v oblasti komunikace, sociální interakce, motoriky a samoobsluhy 

před vstupem a po absolvování programu Aut.  

Výzkumnou skupinou bylo 6 matek dětí předškolního věku s PAS, kde metodou polostrukturovaných 

rozhovorů získávala odpovědi na výzkumné otázky týkající se pozitivních změn vnímaných matkami v 

průběhu intervenčního programu. Jednotlivé odpovědi analyzovala metodou trsů, z nichž vyplynuly 

popsané kategorie. 

Oceňuji použití kvalitativní metody výzkumu a jeho zpracování s nelehkým úkolem analyzovat 

výpovědi matek a vyvodit oblasti, ve kterých jejich děti dosahují největších pozitivních posunů. 

Samotná interpretace těchto odpovědí by si ale zasloužila přehlednější formulaci, případné shrnutí  na 

konci kapitol. 

Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. V čem je program Aut-centra tak specifickým při rozvoji  dětí s PAS?  
2. Jak mohou učitelé učit děti s PAS, když na to nemají vzdělání?  

Doporučení k obhajobě: práci doporučuji k obhajobě  

Navrhovaná klasifikace: výborně 

Datum, podpis: 14.5.2017  


