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Akademický rok: 2018/2019

Jméno a příjmení studenta: Kamila Kostelníková
Datum narození: 19.06.1997

Typ studijního programu: bakalářský
Studijní program: Specializace v pedagogice
Studijní obor: Český jazyk se zaměřením na vzdělávání — Speciální pedagogika se

zaměřením na vzdělávání

Zadavatel práce: Katedra speciální pedagogiky (41-KSP)
Název práce: Postavení klinického logopeda: Aktuální stav a výzvy profese

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: PhDr. Miroslava Kotvová, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Marie Komorná

Datum obhajoby : 03.09.2019 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce,

v níž se zabývá postavením klinického logopeda a poskytováním
logopedické péče v rámci rezortu zdravotnictví v ČR. Shrnula
východiska obsažená v teoretické části práce. Uvedla hlavní
výzkumné otázky a postup řešení části praktické. Realizovala
výzkumné šetření, kde použila kvalitativní výzkumný design
sestávající z pořízení polostrukturovaných rozhovorů se sedmi
respondenty - praktikujícími klinickými logopedy z Prahy.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že teoretická část má promyšlenou strukturu. Analýza
získaných dat je provedena pečlivě, zjištěná data jsou prezentována
přehledně a mohou být podkladem pro realizaci dalších výzkumů.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Prezentovala
cíle, použité metody a závěry výzkumného šetření. Uvedla přínos
závěrů z hlediska praxe v oboru. Vyjádřila se k použití termínu
poruchy řečové komunikace místo termínu narušená komunikační
schopnost. Diskuze byla zaměřena na pregraduální přípravu
budoucích logopedů na pedagogických resp. lékařských fakultách.
Studentka věcně odpověděla na předložené dotazy, bakalářskou práci
obhájila.
Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: výborně
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Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. ............................

Členové komise: PaedDr. Eva Marádová, CSc. ............................

 PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D. ............................

 prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. ............................
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