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Posudek vedoucí práce se soustředí zejména na proces zpracování bakalářské práce, tak jak je 
požadováno kritérii na katedře psychologie (výsledek posuzuje oponent).  

Studentka bakalářského studia Psychologie Helena Podpěrová dlouhodobě spolupracuje s týmem řešícím 
projekt u GAUK navazujícím na projekt ELDEL. Přestože se v rámci zpracování bakalářské práce nepodílela 
na sběru dat, tato aktivita ji neminula – stejnou skupinu respondentů šetřila v opakovaných sběrech dat. 
Tak získala zkušenosti s výzkumnou prací s dětmi na počátku školní docházky, ale i jejich rodiči. Již na 
začátku naší spolupráce bylo dohodnuto, že pro bakalářskou práci zpracuje data z projektu ELDEL. 
Vybrala si téma, které souvisí s rizikovými dětmi ve vztahu k budoucím specifickým obtížím 
zprostředkovaně – zaměřila se na rodiče sledovaných dětí s rizikem dyslexie. Využila tak jedné metody – 
dotazník CCC2 – která byla administrována v prvním šetření projektu ELDEL. Již na tomto místě 
poznamenám, že je velká perspektiva, že se autorka rodičovským pohledům, přístupům i zkušenostem 
mohla věnovat i v budoucnu.  

Studentka byla při zpracování práce aktivní, dodržovala stanovený harmonogram, samostatně a pečlivě 
vyhledávala literární zdroje k danému tématu. Vzhledem k objemu dat byla postupně zpřesňována 
skupina respondentů, které se bude v rámci své práce věnovat – děti se specificky narušeným vývojem 
řeči.  

Na konzultace vždy chodila pečlivě připravena, nemusela být příliš orientována v problematice, dokázala 
si shromáždit podstatné informace. I když reagovala na podněty vedoucí práce, dovedla vnášet své 
nápady a inspirace pro zpracování dat (což se projevilo např. v návrhu strukturace diskuse).  

S literárními prameny a způsoby jejich nakládání nespatřuji žádný větší problém, i když je i z práce 
zřejmé, že tato oblast vývojových obtíží by zasluhovala zpřesnění užívané terminologie u nás. Autorka 
zvolila pro označení odborného okruhu, kterému se věnuje, zahraniční přístup (specific language 
impairment, SLI), i když duplicitně používá také terminologii užívanou u nás (zejm. vývojová dysfázie).  

Je možné zmínit také samostatnost při zpracování dat, včetně statistického zpracování, autorka práce se 
v jejím průběhu procvičila ve zpracování pomocí statistického programu SPSS. Zde také konzultovala se 
statističkou katedry psychologie, Mgr. A. Škaloudovou, Ph.D. Oceňuji, že kromě statistického zpracování 
výsledků (popisná i induktivní statistika) autorka chtěla proniknout více do povahy samotného dotazníku. 
Zvolila přístup, který sice nelze nazvat kvalitativní analýzou, přesto však v rámci analýzy jednotlivých 
stupňů dotazníkových škál mohla jít do větších specifik rozdílů rodičovských pohledů na vývoj řeči i její 
jednotlivé stránky – ve sledované skupině v konfrontaci s názory rodičů běžně se vyvíjejících vrstevníků.  

Práce je po odborné i formální stránce na standardní úrovni, je strukturována. Autorka velmi vhodně 
řešila množství zpracovávaných dat přeřazením dílčích částí do příloh.  
 
Závěr:  Helena Podpěrová ve své bakalářské práci prokázala, že dokáže přiměřeně pracovat s odbornou 
literaturou i s empirickými daty. Je možné také zmínit přínos pro naši pedagogicko-psychologickou praxi 
– pokud by se dále pracovalo na tématu, mohlo by dojít k rozšíření metod užívaných v poradenství. Práce 
splňuje kritéria kladená na studenty daného oboru, konstatuji odborný posun studentky v průběhu 
tvorby bakalářské, doporučuji ji proto k obhajobě.  
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