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Předložená bakalářská práce se zabývá, jak název napovídá, specifiky práce s dospělými 

osobami s poruchami autistického spektra (dále jen PAS). Studentčiným původním záměrem 

bylo zjistit, jak život s těmito osobami reflektují jejich rodinní příslušníci, kteří o tyto osoby s 

PAS pečují, ovšem nakonec se těžiště práce přesunulo na sledování organizace (RIC), která 

mj. těmto dospělým osobám s PAS poskytuje sociální rehabilitaci a v níž autorka působí jako 

asistentka. Ve své práci se ptá především na to, jaká jsou specifika práce s dospělými osobami 

s PAS. Ač se jedná na první pohled o práci především popisnou, je tento přístup studentky 

oprávněný: jak sama zjišťuje, naprostá většina publikací se věnuje dětem s PAS a možnostem 

rehabilitace dospělých osob s těmito poruchami je nepoměrně méně. Při tom jsou i oni 

příjemci sociálních služeb, sociální rehabilitace. Proto zkušenosti s novými postupy, jak 

s nimi pracovat, je vhodné vědecky reflektovat. 

 Jak jsem zmínila, cíl práce se tak posunul od původního záměru, čímž autorka 

prokázala, že je připravená (při vyskytnutí určitých technických překážek) vhodně zareagovat 

a ve svém výzkumném záměru se adaptovat na jiné, alternativní možnosti. Původní zaměření 

(zjišťování specifik práce lidí s PAS z pohledu rodinných příslušníků) zůstalo patrné jen na 

několika místech (např. na s. 13 ve znění výzkumné otázky) – pohled rodinných příslušníků je 

nakonec zkoumán pouze prostřednictvím dokumentace (kazuistik), v nichž se zkušenosti 

rodinných příslušníků odráží. Specifické potřeby dospělých osob s PAS a možnosti jejich 

rehabilitace jsou zkoumány především skrze zkušenosti sociálních pracovníků, s nimiž 

autorka realizovala rozhovory) a dále skrze zmíněné dokumentace uložené v organizaci RIC. 

Hlavním kladem této práce je z mého pohledu preciznost autorky jak ve studiu 

literatury, tak ve vlastním výzkumu. Pečivost a důslednost je patrná jak v citacích, práci 

s literaturou, poznámkovém aparátu, tak i v promyšleně uspořádaných dvanácti přílohách, 

které obsahují především kazuistiky a procesuální schémata pro práci s dospělými klienty 

s PAS. 

Studentka své bakalářské práci věnovala maximální úsilí a logicky ji strukturovala. 

Práce je tak formálně i obsahově na poměrně vysoké úrovni. Jako její vedoucí mohu vyjádřit 

jen maximální spokojenost s výsledkem. Studentka pravidelně konzultovala a průběžně mi 



předkládala doklady svého pokroku. Informovala mne i o komplikacích v původně řešeném 

projektu, ovšem současně i s relevantními návrhy na řešení (jak plánuje upravit původní 

záměr). Proto ji mohu chválit i za samostatnost a vyzdvihnout její včasnou rozhodnost. 

 

Vzhledem k výše uvedenému předloženou práci Anny Dmejchalové doporučuji 

k obhajobě a navrhuji hodnotit stupněm A. 
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