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Pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, pro jejich učitele i rodiče je 

podstatná faktická pomoc, kterou jim odborníci poskytují. Videotrénink 

interakcí již více než dvacet let takovou pomoc nabízí. Děti s PAS 

nepředstavovaly první cílovou skupinu, ale soudím, že si uvědomujeme, že 

behaviorální diagnostika a z ní vyplývající intervence je zatím pro tuto skupinu 

klíčová. Z tohoto hlediska je téma práce zvoleno vhodně. A vzhledem 

k závažnosti poruchy se jeví jako závažné.

Autorka rozebírá VTI, včetně historických souvislostí. Podobně se věnuje 

poruchám autistického spektra. Za správné pokládám uvedení vývojových 

charakteristik dítěte v batolecím období. Nesluší se vyjmenovávat, co všechno 

v práci schází, ale využití VTI nestojí na zelené louce, existuje množství 

zkušeností z dalších diagnostických skupin. Možná by stálo za to tyto zkušenosti 

rozebrat více, než se stalo právě s ohledem na následující výzkumnou část. 

Empirická část vychází z rozboru čtyř případů, kde byl po dobu několika let 

aplikován VTI. Diplomandka sama realizovala čtyři rozhovory, zúčastnila se 

několika natáčení a jednu rodinu sledovala cca půl roku. Dále patrně opakovaně 

mluvila s dr. Straussovou. Uvádím to takto explicitně proto, že mi patrně uniklo 

něco dalšího, co autorka při zpracování diplomové práce realizovala. Nebylo mi 

totiž zcela zřejmé, jaký díl práce realizovala samotná diplomandka. Pokud by se 

jednalo pouze o rozhovory a jejich zpracování, vnímám objem práce jako 

hraniční. Uznávám však zároveň, že jestliže některá velmi specifická část 

populace začíná být zkoumána nově, je nutné postupovat opatrně a obezřetně 

tak, aby hned na začátku nedošlo k odporu. Diskuse výsledků je adekvátní. 

Podobně uváděná literatura je dostatečná, aktuální.

Rušilo mě množství gramatických chyb (zejména shoda podmětu s přísudkem).

U zdrojů stahovaných ze stránek je zapotřebí uvádět datum stažení (někde je a 

jinde není). Není třeba opakovaně uvádět, tituly dr. Straussové. Případně je 

otázka, proč je autorka neuvádí u dalších autorů.



Závěr:   

Předložená práce vcelku splňuje požadavky na diplomový úkol. Doporučuji, 

aby se stala předmětem obhajoby. Navrhuji hodnocení dobře.
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