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Typ studijního programu: navazující magisterský
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Název práce: Role rodičů při rozvoji komunikačních schopností u dětí v
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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce,
v níž se zaměřuje na roli rodičů při rozvoji komunikačních
schopností u dětí v předškolním věku. Shrnula obsah teoretické části
práce a uvedla postup řešení části empirické. Realizovala
kvantitativní dotazníkového šetření, jehož hlavním cílem byla
analýza přístupu 127 rodičů k rozvoji komunikačních schopností u
dětí v předškolním věku. Dotazník vlastní konstrukce byl
distribuován prostřednictvím sociální sítě Facebook.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že studentka prokázala schopnost provádět výzkumné
šetření a interpretovat jeho závěry. Stručná doporučení pro praxi, ty
však představují spíše obecně platná tvrzení týkající se dané
problematiky. Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích.
Vyjádřila se k odpovědím rodičů v oblasti stimulace řečového vývoje
dítěte (děti mají odloženou školní docházku na základě narušeného
vývoje řeči, narušené komunikační schopnosti). Zdůvodnila potřebu
informovanosti rodičů. Uvedla, které materiály a akce se v České
republice věnují osvětové činnosti v oboru logopedie. Vyjádřila se k
problematice k výzkumné části práce – kde respondenti odpovídali
na otázku možné nápodoby dítětem vadné výslovnosti rodiče a k roli
dědičných faktorů. Diskuze byla zaměřena na metodologii
výzkumného šetření a přínosu provedeného šetření pro speciální
pedagogiku.
Studentka věcně reagovala na předložené dotazy, diplomovou práci
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obhájila. Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: velmi dobře

Výsledek obhajoby: velmi dobře (2)

Předseda komise: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D. ............................

Členové komise: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. ............................
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