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Posudek vedoucího práce: 

V době, kdy na trhu vládnou silně ekonomická pravidla, je diplomová práce zaměřena na lo-
gopedické pomůcky nanejvýše aktuální. Hlavní vždy zůstává pochopitelně činnost a profesio-
nalita odborníka (logopéda), ale jeho úsilí se může znásobovat či naopak snižovat výběrem 
pomůcek. 
Diplomová práce čítá 90 stran textu, seznam literatury, přílohy. V seznamu literatury najdeme 
kolem 40 titulů literatury, mnohé z nich historické či naopak zahraniční. Je na škodu, že při 
tak poctivém přístupu studentka neřadila tituly abecedně, jak je zvykem. 
Studentka zvolila klasické pojetí diplomové práce. V části teoretické rozpracovala teoretická 
východiska. Zde autorka zvolila tři základní oblasti:pomůcky obecně, pomůcky v sppg, po-
můcky v logopedii.Protože mnohdy pomůcku zastupuje i hračka, najdeme zde analýzu i toho-
to problému. Každá z kapitol tvoří ucelenou, relativně samostatnou jednotku, která má své 
vnitřní členění, strukturu a postup. Čím je toto zpracování specifické, je právě hledání souvis-
lostí mezi jednotlivými oblastmi. Vzájemné odkazy a propojení ukazuje na dovednost praco-
vat s literaturou odborného charakteru, prostudované prameny třídit, porovnávat, analyzovat, 
také kriticky hodnotit, ale zejména hledat mezi nimi dílčí souvislosti. 
V empirické části se seznamuje s výsledky dotazníkového šetření, které nás seznamuje nejen 
s názorovým spektrem českých odborníků, ale také nám umožňuje sdílet ekonomickou strán-
ku náročnosti této činnosti. Studentka vhodně sestavila dotazníkové šetření, aplikovala jej a 
sesbíraná data zanesla do tabulek. Právě při práci s daty studentka prokazuje nejen své teo-
retické znalosti, ale také přesnost, důslednost a poctivost. Jen díky tomuto přístupu ze získa-
ných dat mohla nejen vytvořit přehledné tabulky a grafy, ale zejména provést analýzu dat. Je 
potěšitelné, že studentka hledá údaje pro srovnání, výsledky konfrontuje, porovnává. Ke svým 
výsledků přistupuje kriticky, nijak je nezveličuje, ale ani nesnižuje. 
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: V současné době se zabýval logopedickými pomůckami Neubauer, cha-
rakterizujte jeho posun v postoji a vyjádřete se, nakolik ho hodnotíte jako funkční. 

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