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Zabývá se problematikou vývoje dítěte s poruchou autistického
spektra za podpory metody Son-Rice. Shrnula východiska obsažená
v teoretické části práce (objasnila vznik a teoretický koncept metody
Son-Rice). Uvedla postup řešení praktické části práce. Realizovala
kvalitativní výzkumné šetření – rozhovory s rodiči 5 dětí s PAS.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že práce vyhovuje po obsahové i jazykové stránce
požadavkům. Kvalitu snižuje nedostatečná komparace zjištěných dat
a absence originálních výpovědí respondentů. Studentka odpověděla
na dotazy zahrnuté v posudcích. Popsala způsob sběru dat a
sledovaný výzkumný vzorek. Uvedla, do jaké míry rodiče v ČR
popsanou metodu používají. Porovnala zjištěné výsledky s dalšími
studiemi a zkušenostmi z praxe. Diskuze byla zaměřena na efektivitu
využívání různých metod, které pomáhají rozvíjet osobnost dítěte s
PAS. Studentka věcně odpověděla na předložené dotazy, diplomovou
práci obhájila. 
Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: velmi dobře
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