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Téma předložené diplomové práce lze považovat za velmi aktuální. 
Diplomovou práci tvoří 96 stran textu, závěr, seznam literatury, seznam grafu, tabulek, 

schémat a obrázků a přílohy. Seznam použité literatury čítá více než 50 titulů, což svědčí o 
poctivém přístupu ke zpracování diplomové práce. Téma diplomové práce se jeví jako dobře 
probádané, vždyť problematika reedukace řeči dítěte předškolního věku je součásti logope-
dické terapie od jejich začátků, jak poukazuje její zakladatel -M. Sovák. Přesto se ukazuje, že 
v současné době najdeme jen málo ( téměř žádné) tituly v české logopedii věnované dané 
problematice, zejména pokud ji vztahujeme к specifické skupině - dětí s ADHD nebo sociál-
ně znevýhodněné,či dokonce na úrovni vyšší než řeč - komunikaci, jak si to zvolila studentka 
ve své práci. 

Práce, která tvoří jednotný celek, je vnitřně členěna na část teoretickou a empirickou, kte-
rá je doplněna přílohami. V teoretické části se prolíná pět bazálních oblastí: komunikace, 
vývoj řeči, neurobiologie řeči, neklidné dítě, dítě a škola. Každá z kapitol tvoří ucelenou, rela-
tivně samostatnou jednotku, která má své vnitřní členění, strukturu a postup. Čím je toto zpra-
cování specifické, je právě hledání souvislostí mezi jednotlivými oblastmi. Vzájemné odkazy 
a propojení ukazuje na dovednost pracovat s literaturou odborného charakteru, prostudované 
prameny třídit, porovnávat, analyzovat, také kriticky hodnotit, ale zejména hledat mezi nimi 
dílčí souvislosti. Pozitivně hodnotíme kap. 2, kde se autorka pokusila zdařile o zcela jiný 
pohled na vývoj dětské řeči než je klasický chronologický model. 

Empirická část DP je zcela netradičně založena na využití konverzační analýzy při hod-
nocení komunikace a řeči v běžných komunikačních situacích. Autorka prokázala nejen tech-
nické dovednosti - pracovat s videozáznamem, ale také získaná data zpracovat, analyzovat a 
využít. Kombinace kasuistik ( srovnatelných) a konfrontace praktického zvládnutí komuni-
kační situace ukazuje, jakým směrem se může dále logopedická péče zaměřovat. Autorka 
vhodně zvolila různé komunikační situace, které sledovala v průběhu jednoho kalendářního 
roku. Právě u dětí s ADHD se ukazuje jako důležité nacvičovat a rozvíjet komunikační do-
vednosti, neboť snižují počet konfliktů. V empirické části můžeme přečíst data z přehledných 
tabulek a grafu s potřebnými odkazy na doslovné zápisy videozáznamů. Pro zachování kom-
plexního pohledu studentka hodnotila pohybový vývoj dítěte, který je signifikatním jak pro 
vývoj řeči, tak pro děti s ADHD. 
Své teoretické poznatky využila při kvalitativní analýze výsledků. 

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: zhodnoťte využití konverzační analýzy v logopedii. 

Diplomová práce splňuje požadavky na ni kladené. Doporučuji práci к obhajobě. 
Hodnocení: výborně 
9.5.2006 
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