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Technické parametry práce: 

Počet stránek textu (bez příloh): 69 
Počet stránek příloh: 4 
Počet titulů v seznamu literatury: 38 

Formální zpracování 
Jazykové vyjádření (dodržování pravopisné normy, 
stylistické schopnosti, zvládnutí odborných výrazů) 

Zacházení s odbornou literaturou a prameny (citace, 
parafráze, odkazy, dodržení citačních norem) 

Formální zpracování Uasnost tématu, rozčleněni textu, 
průvodní aparát, poznámky, přílohy, grafická úprava) 

Metody práce 

Vhodnost použitých metod 

Využití výzkumných empirických metod 

Využití praktických zkušeností 

Obsahová kritéria a přínos práce 

Přístup autora k řešené problematice (samostatnost, 
iniciativa, spolupráce s vedoucím práce, originalita) 

Naplnění cílů práce 

Vyváženost teoretické a praktické části 

Návaznost kapitol a subkapitol 

Dosažené výsledky, odborný vklad, použitelnost 
výsledků v praxi 

Vhodnost prezentace závěrů práce 
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Otázky a náměty k diskusi při obhajobě: 

1. Jaké j sou možnosti využití multisensoriálních a multimediálních prostředků při nápravě 
SPD? Uveďte příklady. 

2. Na s.47-48 zmii1ujete tzv.altemativní nápravné přístupy k spu. V čem jsou altemativní 
a proč jsou tak označovány ( konkrétně muzikoterapie) ? 

3. Zvolila byste pro počáteční psaní tiskací písmo? Zdůvodněte svou volbu. 

Celkové hodnocení práce (klady, nedostatky): 

Autorka zpracovala zvolené téma jako ucelenou přehledovou studii , v níž prokázala 
solidní úroveň osvojení teoretických poznatků . Opírá se především o literaturu české 
provenience s tím,že z této pozice interpretuje i uváděné zahraniční autory. V celkovém 
zpracování tématu se ovšem orientuje především na otázky etiologie a diagnostiky,méně 
pozornosti věnuje ( v porovnání s etiologií a diagnostikou) nápravě SPU.Domnívám se , že 
vzhledem k názvu práce mohla nápravné metody více rozvést a více využít i příkladů 
z příloh 1 až 4 . 

Doporučení k obhajobě: doporučuji 

Navrhovaná klasifikace: výborně - velmi dobře ( podle úrovně obhajoby) 

Datum, podpis: 16. 8.2009 
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