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1.          CIL PRACE:
Za  cíl  práce  si  autorka  stanovila  s pomocí  kvalitativního  výzkumu  zjistit,  jaký  vliv  má

:andáa;nednaorudnkí.ái=ioksatčn`íog:#c.ks:í::evvyebnrtátáyMgaK:o|Z.Vvoásž:ii.Í::je.pšeíť:i:l:íFeomvběyi:
vypracování případové studie deseti vybraných dětí s pětiměsíční nadstandardní logopedickou
péčí a prevencí.
Předložená práce vytyčené cíle splňuje.

2.         OBSAHOVÉ ZPRACOVÁNÍ
Svým charakterem se práce řadí mezi teoreticko-empirické.  Autorka v teoretické části práce
vymezuje  hlavní  pojmy,  související  s tématem  práce  -  komunikace,  řeč, jazyk  a  popisuje
ontogenetický  vývoj  řeči  u  dítěte  předškolního  věku.  Jádrem  teoretické  části jsou  kapitoly
věnované   charakteristice   narušené   komunikační   schopnosti   dětí   v předškolním   věku   a
možnosti  podpory  rozvoje  řeči  u  dětí  s narušenou  komunikační  schopností  v předškolním
věku.  Zpracovaná teoretická východiska slouží jako vstup  a odbomý podklad pro  následně
zpracované výzkumné šetření.
Stěžejní  částí  bakalářské  práce je  zpracování  výzkumného  šetření  s využitím kvalitativních
metod  kvaziexperimentu  a  případové  studie,  doplněné  o  anamnestický  rozhovor,  s cílem
zjistit  a  podrobně   charakterizovat  vliv   a  přínos  preventivní   logopedické  péče  pro   děti
s narušenou komunikační schopností v předškolním věku.
Obě části práce j sou vyvážené a vhodně doplněné přílohami.

3.         FORMÁLNÍ ÚPRAVA
Členění práce je přehledné, výběr odbomé literatury a jejích citací je odpovídající.
Práce svým rozsahem i obsahem splňuje požadavky kladené na BP. Poměr mezi teoretickou a
praktickou částí je vyvážený a obě části na sebe obsahově vhodně navazují.

4.         STRUČNÝ KOMENTÁŘ HODNOTITELE:
Autorka si pro  svou práci zvolila velmi zajímavé téma logopedické podpory u předškolních
dětí narušenou komunikační schopností. Téma je velmi dobře uchopeno po odbomě teoretické
i   výzkumně   praktické   stránce.   Volba   kvalitativních   metod   výzkumu   prostřednictvím
kvaziexperimentu a zpracování případových studií prokázaly vysokou erudici autorky v tomto
tématu. Do zpracování práce se pozitivně promítá i osobní zkušenost autorky v přímé aplikaci
znalostí a dovedností z kuzu logopedické prevence do vlastní pedagogické praxe.

Celkově  považuji  práci  za  velmi  zdařilou  a  doporučuji  ji  k obhajobě  s níže  wedeným
hodnocením.



5.         OTÁZKY DOPORUČENÉ K BLIŽŠÍMU VYSVĚTLENÍ PŘI 0BHAJOBĚ:
•     Předstayte  komisi závěry Vaší práce,  prťtběh šetření, jejich přínosy  a zdůyodněte  svá

doporučení pro pedagogickou praxi.
•     Jak využijete tyto zkušenosti ve vašem dalším pedagogickém působení?
•    Vyberte  aktivity,  které  lze  v rámci  standardní  logopedické  prevence  aplikovat  i  bez

logopedického vzdělání.

6.         NAVRHOVANA ZNAMKA :
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