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FF UK v Praze, katedra psychologie 

Posudek bakalářské práce  

 
Jméno autora práce:    Kristína Janáková 
Název bakalářské práce: Terapia porúch autistického spektra 
 
Oponent: Mgr. Michaela Veselá         
  

 
(u každé položky vyjádřete odpovídající možnost písmenem x) 

 

Obsahová hlediska práce 

 
 

Úroveň návrhu projektu 

 

Formální hlediska práce 

 
Otázky, podněty k obhajobě:  

 Jak bude ve výzkumu zohledněna případná farmakoterapie probandů? 

 V čem vidíte hlavní výhody DIR/Floretime oproti ABA terapii? 

 Jak se liší situace lidí s PAS v České republice a na Slovensku. Očekáváte, že by se 
výsledky v obou zemích mohli lišit? 

 V textu píšete, že v terapii DIR/Floortime může být terapeutem rodič. Není možné si 
případnou větší terapeutickou účinnost programu vysvětlovat vyšším počtem hodin 
s terapeutickým působením (oproti ABA terapii, kterou může vykonávat pouze 
odborník)?  

 
 

 1 2 3 4 

Cíle práce: uvedeny jasně – nejasné, neuvedeny X    

Soulad obsahu s názvem: ano – částečně X    

Členění kapitol: logické členění – nevhodné strukturování X    

Postiženy relevantní aspekty problému: jednoznačně – spíše ne  X    

Stanovené cíle: splněny – nesplněny  X    

 1 2 3 4 

Problém: jasně vymezen – nejasné vymezení X    

              Projekt: analyzován ve vztahu ke klíčovým pojmům – zabývá se jinou problematikou X    

Metodologie práce: Vhodně zvolená – zcela nevhodně zvolená  X   

Propojení literárně přehledové části s návrhem projektu: 
organické, projekt logicky navazuje na 1. část – obě části jsou nesourodé 

X    

     

1 2 3 4 

Jazyková a stylistická úroveň: práce je čtivá, použití jazyka přiměřené – nevyhovuje  X    

Formální úprava práce:  odpovídá požadavkům – zahrnuje množství formálních chyb   X   

Grafická úprava: vyhovuje – nevyhovuje  X    

Množství využitých literárních zdrojů: dostatečné – nedostatečné X    

Aktuálnost literárních zdrojů: vesměs z posledních let – zdroje značně zastaralé X    

Využití cizojazyčných zdrojů: dostačující – minimální X    

Odkazy v textu: vcelku odpovídají standardům – chybně uváděné odkazy   X  

Seznam literatury: kompletní, bez větších chyb – nekompletní, s množstvím chyb X    
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Specifické připomínky (vše podstatné, co se nevešlo do výše uvedených bodů): 
 
Autorka počítá s tím, že čtenáři mají povědomí hlubší povědomí o PAS. Doporučovala bych 
kapitolu o terapeutických přístupech k PAS zasadit do širšího rámce.  Dále se mi nezdá 
zvolená forma citací v textu (V následujúcej kapitole sú informácie čerpané prevažně z knihy 
…. (str. 8) nebo …Iné použité zdroje sú v texte riadne citované…(str.11)) v textu pak není 
přesně poznat, co jsou myšlenky autorky bakalářské práce a která část je citovaná z výše 
uvedeného zdroje. 
 
 
 
 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
Kristína Janáková se věnuje velmi obtížnému tématu, názory odborníků se mnohdy velmi liší 
a je těžké se v celé situaci orientovat. Proto oceňuji autorčinu odvahu jak pustit se do 
takového terénu tak i pochyby a rozpory přiznat, aniž by se zalekla možné “neucelenosti“.  
Z předloženého textu je vidět, že se autorka problematice PAS dlouhodobě věnuje. Práce je 
napsaná odborně, zároveň nepostrádá čtivost. Přítomnost případných gramatických chyb ve 
slovenském jazyce odhalit nedokáži.  
 
Vzhledem k formálním nedostatkům v citacích jsem nucena navrhnout snížené hodnocení, 
byť autorka při práci s textem prokázala hluboké znalosti problematiky a práce je jinak velmi 
zdařilá. Doufám, že předkládané otázky a výtky autorka vysvětlí a obhajoba proběhne ke 
spokojenosti všech zúčastněných.  
 
Závěrem konstatuji, že práce splňuje všechny nároky na bakalářskou práci kladené, a proto 
lze doporučit, aby se předložená práce stala předmětem obhajoby na katedře psychologie FF 
UK v Praze. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Návrh klasifikace: velmi dobře 
 
V Praze dne        podpis 


