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Zabývá se poskytováním odlehčovacích služeb rodičům dětí a
dospělých s autismem a mentální retardací. Shrnula východiska
obsažená v teoretické části práce (poruchy autistického spektra v
kombinaci s mentální retardací, terapeutické postupy, poskytování
sociálních služeb těmto klientům). Uvedla hlavní výzkumné záměry
a postup řešení praktické části práce (popsána dostupnost
odlehčovacích služeb pro rodiny s jedincem s autismem a mentální
retardací v jednotlivých regionech ČR). 
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponenta. Práce
hodnocena jako mimořádně zdařilá. Studentka odpověděla na dotazy
zahrnuté v posudcích. Charakterizovala terapeutický koncept ABA a
jeho prosazování v ČR. Uvedla nejdůležitější zjištění a doporučení
vyplývající z výzkumného šetření. Objasnila, co způsobuje nižší
dostupnost odlehčovacích služeb pro neformální (rodinné)
pečovatele osob s mentálním postižením a autismem. Diskuze byla
zaměřena na přínos diplomové práce jak pro oblast teorie speciální
pedagogiky, tak i pro oblast sociálních služeb. Doporučeno
publikovat výstupy DP. Studentka věcně odpověděla na předložené
dotazy, diplomovou práci obhájila. 
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