
Bakalarska prace Marie Luisi Stiborove 

"Deitel MS a technika reci." 

Autorka se rozhodla, ze ve sve bakalarske praci zhodnoti pomoci dotaznikove metody, 
jak rozdilne pracuji se svYm hlasem uciteIeI ueitelky MS, kten absolvovali, nebo 
neabsolvovali kurz techniky reei. 

Oceiiuji, Ze se autorka venuje problemum ueitelUlucitelek MS, miroky, ktere jsou 
kladeny na jejich pnici s predskolnimi detmi jsou casto opomijeny. 

Teoreticka eastje psana velmi srozumitelne. Logicky jsou zde propojeny texty tykajici 
se tvorby reci, ddeni tela a spravneho dYChallL Iednotlive podkapitoly jsou doplneny 
presnym popisem jednoduchych praktickych cvieeni. Autorka venuje v textu teoreticke casti 
sve bakalarske prace dostateeny prostor jednotlivym kategoriim, ktere jsou dulezite pro 
tvorbu kvalitniho hlasoveho projevu - resonance, svalovY impuls pro hIas, artikulace. 

Obsahem prakticke casti je popis kvantitativniho vYzkumu, ktery autorka realizovala 
pomoci dotaznikove metody. V uvodu prakticke easti jsou velmi struene predstaveny 
vYzkumne metody kvalitativni a kvantitativni. Autorka pak podrobne predstavuje sviJj 
dotaznik a druhy otazek, ktere ve svem dotazniku pouZila. ZajimavY je popis okolnosti 
souvisejicich s vYberem a komunikaci s respondenty/respondentkami. 

Stezejni pro praktickou cast je vyhodnoceni zmineneho dotazniku. Polouzavfene 
otcizky jsou vyhodnocovany slovne, u Skalovitychotazekjsou vyprncovany pfehledne grary, 
ktere jasne ukazuji jak odpovidali respondentilrespondentky absolvujici kurzy techniky reei a 
ti, kten jej neabsolvovali. 

Iednalo se 0 vYzkum s mensim poctem dotazovanych, i kdyz puvodni zamer autorky 
byl, oslovit vice ueitelUlucitelek z praxe. Autorka mela presto momost vyzkouset si reseni 
mnohych narocnych ukolu, ktere jsou spojeny s realizaci kvantitativniho vyzkumu a sve 
postupy a zavery byla schopna dostateene reflektovat. 

Iedinym vYraznym nedostatkem prakticke easti bakalarske prace je, ze autorka 
v uvodu nedefinovala pfesne a jasne svou hypotezu. V zavereenem vyhodnoceni vYsledku 
vYzkumu, neni tedy mome ureit, zda vYchozi hypoteza byla potvrzena Ci vyvracena. V zaveru 
bych se pfimluvila za lepsi genderovQu korektnost textu tzn., aby autorka nehovofila pouze 0 

ucitelich, ale i ucitelkach apod .. 
Otazka k obhajobe bakalarske prace: Deftnujte pfesne hypotezu sveho vyzkumu a 

odUvodnete ji. 

aakalarskou praci pfi uspesne obhajobe navrhuji hodnotit vjborne. 
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