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Autor/autorka: Kateřina Machová 
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Rok odevzdání: 2020 
 
Odborná úroveň práce:  

☐ vynikající   ☒ velmi dobrá   ☐ průměrná   ☐ podprůměrná   ☐ nevyhovující 
 
Členění práce: 

☒ logické   ☐ vykazuje mírné nedostatky   ☐ vykazuje závažnější nedostatky   ☐ nevhodné 
 
Věcné chyby: 

☒ téměř žádné   ☐ vzhledem k rozsahu přiměřený počet   ☐ méně podstatné četné   ☐ závažné 
 
Zvolená metoda: 

☐ původní a adekvátní   ☒ vhodně zvolená   ☐ nepříliš vhodná   ☐ nevhodně zvolená 
 
Rozsah práce: 

☐ příliš velký   ☒ přiměřený tématu   ☐ dostatečný   ☐ nedostatečný 
 
Rozsah použité literatury: 

☐ nadprůměrný   ☒ průměrný   ☐ podprůměrný   ☐ nevyhovující 
 
Způsob používání odborné literatury: 

☒ adekvátní   ☐ nevyhovující   ☐ podezření na plagiát 
 
Grafická a formální úroveň: 

☐ vynikající   ☒ velmi dobrá   ☐ průměrná   ☐ podprůměrná   ☐ nevyhovující 
 
Jazyková úroveň: 

☒ vynikající   ☐ velmi dobrá   ☐ průměrná   ☐ podprůměrná   ☐ nevyhovující 
 
Tiskové chyby: 

☒ téměř žádné   ☐ vzhledem k rozsahu a tématu přiměřený počet   ☐ četné 

 
Celková úroveň práce: 

☐ vynikající   ☒ velmi dobrá   ☐ průměrná   ☐ podprůměrná   ☐ nevyhovující 
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Zadání práce: 

☐ mimořádně náročné   ☐ náročnější   ☒ průměrně náročné   ☐ lehčí   ☐ nedostatečně náročné 

☒ splněno   ☐ splněno s drobnými výhradami   ☐ splněno s většími výhradami   ☐ nesplněno 
 
 
Samostatnost při zpracování práce (vyplňuje jen vedoucí práce) 

☒ nadprůměrná   ☐ průměrná   ☐ podprůměrná 
 
Průběžné konzultace, dodržování termínů, připravenost (vyplňuje jen vedoucí práce) 

☐ výborná spolupráce  ☒ standardní spolupráce  ☐ spolupráce s výhradami  ☐ nefungující spolupráce 
 
 
Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta (cca 100-200 slov) 
Silné stránky práce: 
Silnou stránkou práce je bezpochyby její první, teoretická část, která je nejen velmi dobře čitelná, ale 
zároveň se jedná o velmi zdařilé uvedení do problematiky. A to jak po stránce jazykové, tak po stránce 
věcné. Závěry prezentovaných výzkumů autorka nejen zdařile propojuje, ale také vhodně komentuje a 
upozorňuje na potencionální slabá místa. 
 
Slabé stránky práce: 
Slabší stránkou práce je prezentace výsledků – v níž jednoznačně převládají pasáže popisné (místy 
působící až nadbytečně) nad pasážemi interpretačními. To se týká také obecné diskuze (oddíl 6), která 
se omezuje téměř výhradně na upozornění na slabá místa výzkumu, což je na jednu stranu bezesporu 
chvályhodné, na stranu druhou postrádám hlubší rozbor autorčiných pozorování a vztažení jejích 
výsledků k výsledkům dřívějších studií prezentovaných v první části práce. 
 
Otázky k obhajobě a náměty do diskuze: 

1. Jak velkou roli – co do míry projevu vady – hrál při nahrávání balbutiků zvolený text (nahrávací 
protokol), případně osoba výzkumníka? 

2. Námět k diskuzi: Do jaké míry se dle autorky podařilo volbou otázek v dotazníku k percepčnímu 
testu předejít tomu, aby odpovědi podléhaly tzv. společenské přijatelnosti? 

 
Práci  

☒ doporučuji    ☐ nedoporučuji    uznat jako bakalářskou. 

 
Navrhuji hodnocení stupněm: 

☒ výborně   ☐ velmi dobře   ☐ dobře   ☐ neprospěl/a 
 
 
Místo, datum a podpis vedoucího:  
 
V Praze, 1. září 2020 


