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1.  CÍL PRÁCH (uved'te, do jaké míry by] nap]něn):
Cílem práce bylo ověřit možnosti a efektivitu podpory zdravého rozvoje řeči dětí předškolního
věku  pomocí  nadstandardních  logopedických  aktivit  v běžné  MŠ.  Tento  cíl  považuji  v rámci
možností bakalářské práce za naplněný.

2.  OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ (náročnost, tvůrčí přístup, proporcionalita
teoretické a vlastní práce, vhodnost příloh apod.):

V teoretické části se autorka velmi přehledně a s porozuměním věnuje komunikaci a vývoji řeči
u dětí v předškolním věku; představuje zde základní pojmy a detailně představuje vývoj  řeči u
dítěte v jednotlivých stádiích a ve všech jazykových rovinách. Využívá přitom sice i některé již
zastaralé zdroje (Sovák), většinou ale pracuje s literatuou aktuální a relevantní.  Samostatně se
pak  zaměřuje  na  téma  narušené  komunikační   schopnosti  v  předškolním  věku  a  možností
prevence zejména ze strany učitele v MŠ.
Výzkum je metodologicky velmi  dobře  (až nadstandardně) propracovaný  a opřený o vhodnou
metodologickou literaturu; autorka zvolila smíšený kvantitativně-kvalitativní přístup (experiment
založený na komparativním testování, případové studie vycházející z pozorování a rozhovorů).
Detailně  popsaný  je  postup  po  jednotlivých  fázích  kvaziexperimentu.   Oceňuji,  že  autorka
zachycuje celou škálu komunikačních schopností a nezaměřuje se v diagnostice i v podpoře úzce

?éo:z:un.ab#ey,?o;týzříáomve;yp|r:edaifzc:vá:bvojedákéožcfarTg::esknýachvyklšovnnao:tz.oifu:gváěty,tů:Í;
byl  pro  tento  výzkum  zcela  přiměřený.   Velmi  přehledně  graficky  zachycuje  sledované  a
podporované parametry komunikačních schopností u jednotlivých dětí. Otázku mám snad pouze
nad  tím,  zda  neměly  být  anamnestické  údaje  zjišt'ovány jako  první  (autorka je  vždy  uvádí
v metodologickém postupu jako poslední).

Pozn. .. Při nedostatku místa použijte zadní stranu nebo zvláštní list.



3.  FORMÁLNÍ ÚPRAVA 0azykový projev, správnost citace a odkazů na
literaturu, grafická úprava, přehlednost členění kapitol, kvalita tabulek,
grafů a přfloh apod.).:

Práce má požadovaný rozsah a standardní grafickou úpravu. Teoretická a výzkumná část práce
jsou  ve  vyváženém  poměru.  Text  neobsahuje  žádné  významné  jazykové  nedostatky  kromě
některých   drobných   a   spíše   výjimečných  projevů   stylistické   neobratnosti.   Odkazování   na
citované   zdroje  je   správné   stejně  jako   zápis  bibliografických  údajů  v seznamu  literatury.
V přílohové části j sou záznamové archy dětí sledovaných v rámci výzkumného šetření. Celkově
text splňuje všechny základní formální náležitosti stanovené pro bakalářkou práci.

4.  STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE (celkový dojem z bakalářské
práce, silné a slabé stránky, originalita myšlenek apod.):

Předložená bakalářská dostatečně prokazuje schopnost autorky orientovat se s porozuměním
v odbomé literatuře a zvládnout zdařile promyšlenou a metodologicky dobře uchopenou malou
výzkumnou sondu. Oceňuji velmi precizní přístup a propracované vyhodnocení a interpretaci
výsledků, stejně jako praktický přínos práce: přestože autorka počítá i s dynamickým
Ď7ziologickým vývojem řeči u dětí v předškolním věku, její výzkum dokládá pozitivní efekt
aktivní podpory vývoje komunikačních schopností u těchto dětí. Text práce byla zkontrolován
z hlediska míry obsahové shody a nevykazuje žádné znaky plagiátorství. Po obsahové i fomální
stránce považuji práci za kvalitní a doporučuji ji k obhajobě.

5.  OTÁZKY A PŘIPOMÍNKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU
VYSVĚTLHNÍ PŘI OBHAJOBĚ Oedna až tři):
•    Upřesněte prosím, jak vypadaly a jak probíhaly polostrukturované rozhovory s rodiči dětí

při získávání anamnestických údaj ů.
•    Jaká praktická doporučení byste formulovala na základě výsledků vašeho výzkumného

šetření?

6.  NAVRHOVANÁ ZNÁMKA

V PLZNI, 9. 5. 2017

Výbomě
(podle průběhu obhaj oby)

PODPIS:

Pozn. .. Při nedostatku místa použijte zadní stranu nebo zvláštní list.


