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Ivona Šimonková: Diagnostika poruch řeči u osob s Parkinsonovou osobou 
Posudek vedoucího práce: 

Téma práce je významné protože se dotýká problematiky dospělých osob s narušenou 
komunikační schopností, která je v české odborné literatuře zpracována ojediněle. 
Diplomovou práci tvoří 69 stran textu, závěr, seznam literatury a přílohy. V seznamu literatu-
ry najdeme 30 titulů, mnohé z nich jsou zahraniční zdroje. 

V teoretické části se prolínají tri základní oblasti: osoby s PN v dospělosti a seniorském 
věku, pojem dyzartrie a diagnostika. Všechny zmíněné oblasti jsou představeny strukturova-
ně, přehledně. Promyšlenost ve svém přístupu studentka demonstruje propojováním jednotli-
vých fakt a údajů. Problematika osob s PN je představena v komplexní šíří, ale důležitá je 
vazba na oblast komunikace. 

Za dominantní lze považovat čtvrtou kapitolu, která je věnována diagnostice u dospělých 
a starých osob, zvláště pak specificky diagnostice logopedické. Rozborem domácí dostupné 
zahraniční literatury studentka poukázala na fakt, že v české logopedii existují velké rezervy, 
že není specializovaný logopéd v této oblasti. Podrobněji se studentka zabývá možnostmi dia-
gnostikování získané dyzartrie. 
V empirické části se studentka věnuje diagnostikováním dyzartrických obtíží u osob s PN 
s různou délkou trvání nemoci. Studentka nejen vhodně konfrontovala diagnostický materiál 
s potřebami u chronicky nemocných, ale i kriticky hodnotila vlastní získané údaje. S otevře-
ností mladého vědce pojmenovává problémové úseky, hledá různé varianty řešení. Získaná 
data přehledně ukládá do tabulek a navazujících grafu. Při grafickém zobrazení využívá růz-
ných statistických postupů, takže získaná data získávají charakter v závislosti na úhlu pohle-
du. Jako pozitivní nutno hodnotit kvalitativní hodnocení výkonu, neboť neustálé snižování 
dovedností u chronicky nemocných lze předpokládat. 

Vzhledem к minimálním datům o možnostech a řečových výkonech osob s PN, lze jen 
uvítat takovýto příspěvek. Obohatí se tím informovanost odborné i laické veřejnosti. 

Domnívám se, že vytčeného cíle bylo úspěšně dosaženo 
Po formální stránce studentka dodržela všechny požadované náležitosti. Práce je přehled-

ná, vnitřně propojená. 
Doporučuji některé části práce publikovat v odborném tisku 

Otázka к obhajobě: Při progresivních onemocněních, jakým PN je, jakou roli hraje kvalitní 
diagnostikování pro změnu terapie? 

Diplomová práce splňuje požadavky na ni kladené. Doporučuji práci к obhajobě. 
Hodnocení: výborně 
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