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Otázky, podněty k obhajobě:  
- autorka sice ve své práci uvádí, že „ABA terapie je v slovenskom a českom prostredí  
  relatívne dobre klinicky overená“, ovšem podle mezinárodního registru certifikovaných ABA  
  terapeutů jsou v současné době v ČR i na Slovensku celkem 4 BCBA terapeuti, což si  
  nemyslím, že je pro dostatečnou klinickou ověřenost dostačující.  
- jak by bylo pro účely výzkumu možné zajistit, aby byla při práci s dětmi využíván pouze  
  program DIR/Floortime?  
- jak ve své práci autorka uvádí, v přístupu DIR/Floortime hrají rodiče či dítěti blízké osoby  
  klíčovou roli. Budou proto také rodiče participovat na výzkumu (např. budou požádáni, aby    
  se svým dítětem pracovali po určitou dobu v domácím prostředí)? Jak by mohla spolupráce  
  rodiny případně ovlivnit výsledky výzkumu? 
- v návrhu výzkumného projektu bych ocenila důkladnější popsání procesu odborného  
  vyšetření dítěte. Domnívám se, že pro účely tohoto výzkumu je stěžejní úkol odborně a co  

 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    
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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    

 



  nejobjektivněji zhodnotit případný progres dítěte (metodami, které jsou považovány za  
  „zlatý standard“, ale také porovnání vývojového profilu před a po intervenci), proto by bylo  
  potřeba této oblasti v bakalářské práci věnovat větší pozornost.  
 
 
Celkové hodnocení práce (slovně, s jasným /ne/doporučením k obhajobě): 
Autorka ve své práci prokázala schopnost pracovat s literárními zdroji, pro záměry své práce 
vybrala z různých zdrojů podstatné informace. Oceňuji autorčino kritické uvažování a 
zohledňování různých faktorů, které mohou rodinu dítěte s PAS ovlivňovat a motivovat při 
výběru intervenčního programu. Úroveň práce splňuje nároky na bakalářskou práci kladené. 
Celkově hodnotím práci jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě. 
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