
   

Název bakalářské  práce

Indikátory kvality práce Koef. 1 koef. 2 koef. 3 Koef. 4

Označte x , zda a v jaké míře předložená práce obsahuje následující 

znaky A-F:

Obsahuje Spíše 

obsahuje

Spíše Ne-

obsahuje

Ne-

obsahuje

  A Klíčové znaky: úvodní část

A1 Zřetelné vymezení vztahu tématu k oboru speciální pedagogika resp. 

příbuzných oborů.
x

A2 Jasná a zřetelná formulace tématu a cíle/cílů práce. Co má být 

ověřeno, zjištěno, čeho má být dosaženo, co chce autor zjistit. x

  B

B1 Konkrétní příklady teoretických i praktických přístupů našich a 

zahraničních autorů. Obsahuje přehled názorů vztahujících se k 

tématu na základě odborné literatury. Přiměřený rozsah použitých 

zdrojů včetně internetových. 

x

B2 Je zřetelné, kde jde o autorský text, a kde o analýzu odborné literatury 

(nejedná se o souhrn mechanických výpisků z literatury). Text je 

vhodně členěn a logicky vystavěn.

x

  C

C1 Výzkumná část se vztahuje k tématu a cíli práce. x

C2 Stanovení výzkumného problému a výzk. otázek. Správná formulace 

hypotéz (pokud typ výzkumného problému umožňuje hypotézy 

formulovat).

x

C3 Použité výzkumné metody a nástroje jsou uvedené a zdůvodněné. 

Způsob a obsah interpretace dat či údajů umožňuje zpracování 

závěrů.

x

  D

D1 Je provedena kvalitní analýza získaných faktů a údajů. x

D2 Zjištěné výsledky jsou interpretovány (nejde např. jen komentované 

vyjádření číselných či slovních údajů).
x

D3 Způsob a obsah interpretace umožňuje zpracování závěrů, 

doporučení, výstupů práce.
x

Analýza dosavadního řešení problému:

Výzkumná část, pokud je obsažena:

Oponent práce: Mgr. Marie Komorná

Analytická část:

Postavení klinického logopeda: Aktuální stav a výzvy profese

Autor/ka bakalářské práce

Kamila Kostelníková

HODNOCENÍ  Závěrečné  b a k a l á ř s k é   práce
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  E Závěry a zhodnocení přínosu práce pro obor:

E1 Závěrečná část hodnotí, zda bylo dosaženo cíle stanoveného v práci. 

(Není redukováno na výsledky a interpretaci výzkumu, přijetí či 

odmítnutí hypotéz.)

x

E2 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast speciální pedagogiky 

resp. příbuzných oborů.  
x

E3 Přínos pro obor je formulován. x

   F Prezentace - formální úroveň práce:

F1 Odpovídající jazyková úroveň, dodržení formálních náležitostí a 

struktury (titulní list, čestné prohl. resumé, klíčová slova, obsah aj), 

grafická a typografická úroveň práce.
x

F2 Bibliografie uvedena dle platné normy. x

          Komentář hodnotitele :  

Celkový dojem, silné stránky, slabé stránky, originalita myšlenek apod. Vedoucí práce může   

vyjádřit,  zda autor pracoval samostatně, práci si náležitě organizoval, byl kreativní apod.  

Otázky k obhajobě  b a k a l á ř s k é   práce:

Dne: 26.08.2019 Podpis:

1. Ve své práci užíváte termín poruchy řečové komunikace. V rámci obhajoby prosím vysvětlete svou volbu tohoto 

termínu, resp. to, proč ve shodě s Neubauerem a kol. (2018) nahrazujete zavedený a po řadu let užívaný termín 

narušená komunikační schopnost právě tímto označením.  

2. V práci se mimo jiné dotýkáte otázky, která se vztahuje k tomu, na jakých fakultách by mělo probíhat pregraduální 

studium budoucích klinických logopedů, tj. zda na fakultách pedagogických, nebo lékařských.  Jaký je Váš názor na 

tuto otázku, svou odpověď zdůvodněte.  

Překládaná bakalářská práce představuje téma, kterému je v bakalářských a diplomových pracích, resp. v odborné literatuře, 

pozornost věnována spíše ojediněle. Autorka se v ní zabývá postavením profese klinického logopeda v systému logopedické péče 

aktuálně poskytované v ČR. Teoretická část má promyšlenou strukturu, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují a poskytují 

kvalitní podklad pro zpracování části praktické. Ta vychází z kvalitativního výzkumu založeného na individuálních 

polostrukturovaných rozhovorech se sedmi klinickými logopedy působícími v Praze. Data získaná prostřednictvím rozhovorů 

autorka analyzuje pomocí metody kódování. Výzkumem a následnou analýzou dospívá k závěrům, které se týkají specifik 

vykonávání profese klinického logopeda, pozitivům, negativům této profese, dále péče poskytované klinickými logopedy a 

možnostem zajištění profesní stability profese klinického logopeda. Analýza je provedena pečlivě, zjištěná data jsou 

prezentována přehledně a mimo jiné mohou být podkladem pro realizaci dalších analýz a výzkumů v rámci této problematiky. 

Po formální stránce je práce zpracována na dobré úrovni, pouze na některých místech lze zaznamenat drobné formulační 

nedostatky a překlepy. 

Závěr: K. Kostelníková předkládá kvalitní bakalářskou práci, při jejímž zpracování prokázala orientaci ve zkoumané problematice i 

schopnost analýzy získaných dat a vyvozování relevantních závěrů. Lze ji tedy doporučit k obhajobě.

CELKOVÉ HODNOCENÍ  BAKALÁŘSKÉ  práce, návrh klasifikace: 
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