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Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav českého jazyka a teorie komunikace 

Obor: Český jazyk a literatura (bakalářské studium)   

Posudek oponenta bakalářské práce  

Tereza Laiblová: Komunikace logopeda s dítětem   

  

Tereza Laiblová  se ve své bakalářské práci zaměřila na komunikaci logopeda s dítětem předškolního 

věku. Obdobně tematicky zaměřené práce jistě vznikají i na jiných vysokoškolských – zejména speciálně 

pedagogicky (úžeji logopedicky) zaměřených – pracovištích v České republice. Jedinečnost práce kol. 

Laiblové spočívá v lingvistickém přístupu k řešenému tématu. 

Koncepce, struktura a uspořádání práce respektují zadání. V teoretické části (s. 11–26) se diplomantka 

snažila vymezit logopedii jako vědní obor, nastínit, čím se zabývá a jaké metody používá (kap. 2.1 

Logopedie a kap. 2.2 Diagnostika v logopedii). Dále se zaměřila na řečový vývoj dítěte předškolního 

věku (kap. 2.3) a na charakteristiky řeči orientované na dítě obecně (kap. 2.4) a specificky v prostředí 

mateřské školy (2.5). Oceňuji, že se pomocí vnitrotextových odkazů snažila tuto teoretickou část 

propojit s částí praktickou (s. 27–51), v níž popsala a následně analyzovala a interpretovala komunikaci 

jedné logopedické asistentky (tedy ne logopedky, jak stojí v zadání) se čtyřmi dětmi předškolního věku. 

Konkrétně pracovala s osmi třicetiminutovými videonahrávkami zachycujícími individuální 

logopedickou intervenci; s každým dítětem (s dvěma chlapci a s dvěma děvčaty) byly pořízeny dvě 

videonahrávky. Jako velmi zdařilé a cenné hodnotím přepisy videonahrávek – krátké ukázky jsou 

součástí kap. 3.7 Praktiky logopedické asistentky a kap. 3.9 Verbální prostředky logopedické asistentky, 

delší ukázka je pak přílohou č. 5 předložené práce. U ukázek bych ale uvítala informace o tom, čí 

komunikaci (tj. kterého ze čtyř sledovaných dětí) zachycují, popř. na kterém ze zaznamenaných 

terapeutických sezení byla videonahrávka pořízena (viz níže v posudku). 

Lingvistické (nikoli speciálně pedagogické/logopedické) vzdělání diplomantky se podle mého názoru 

ukazuje jako výhoda i hendikep zároveň. Jako výhodu jej shledávám v již zmíněných kap. 3.7 Praktiky 

logopedické asistentky a 3.9 Verbální komunikace logopedické asistentky a v kap. 3.8 Neverbální 

komunikace logopedické asistentky, jako hendikep zejm. v úvodních „logopedicky orientovaných“ 

kapitolách, kde postrádám hlubší a systematičtější vhled do problematiky.   

Práce není prosta drobných typografických chyb. Občas se v ní vyskytují terminologické nepřesnosti 

(ročník x třída, škola x mateřská škola, výuka logopedie x terapie) a jazykové – zejména formulační – 

prohřešky. 

Jako problematické však vidím zejm. tři oblasti: 

1. Kap. 2.1.1, 2.1.2 a částečně 2.1.3 (s. 11–14) vycházejí z jednoho jediného zdroje. A ten je navíc 

někdy uváděn jako Škodová – Jedlička (2007), někdy jako Škodová (2007). Tendence vycházet 

v rámci jedné kapitoly z jednoho nebo několika málo zdrojů je patrná v celé práci. Seznam literatury 

čítá pouhých 16 titulů, z toho některé populárně naučné, jiné velmi obecné (MŠMT). Ne vždy 

diplomantka uvádí zdroje, občas je uvádí bez vročení, ojedinělá není ani nekompatibilita mezi údaji 

v odkazech v textu a v Seznamu literatury. Není mi také jasné, proč diplomantka pracuje se 

sekundárními zdroji (např. Průcha, 2011), když jsou běžně dostupné zdroje primární (zde Rámcový 

vzdělávací program pro předškolní vzdělávání). 
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2. Velmi podstatnou částí práce je „případová studie“. Diplomantka se na jedné straně snaží 

o důslednou anonymizaci dat (v informovaných souhlasech zúčastněných osob/institucí, jež jsou 

dostupné v přílohách 1–4 jsou důsledně vymazány všechny osobní údaje), ale v práci je uvedeno, 

že videonahrávky byly pořízeny v jedné mateřské škole ve středočeském kraji a mnohokrát je 

zmíněno jméno a příjmení sledované logopedické asistentky. Po zadání jména Gabriela Hirnerová 

do internetového vyhledávače tak čtenář během zlomku vteřiny odhalí, o jakou mateřskou školu 

se jedná. A protože jde o školu vesnickou, není příliš složité dopátrat se také identity jednotlivých 

sledovaných dětí. 

3. Diplomantka uvádí, že s každým dítětem pořídila dva třicetiminutové videozáznamy (přitom není 

jasné, v jakém časovém období nahrávky vznikly). V kap. 3.1.2 Výběr vzorku a průběh výzkumu jsou 

sice charakterizováni všichni čtyři dětští respondenti, ale v následných kapitolách (3.5, 3.6, 3.7, 3.8 

a 3.9) je analýza videonahrávek „pojednána souhrnně“, tzn. není jasné, ke kterému dítěti a ke 

kterému konkrétnímu záznamu se popisované jevy vztahují. Navíc si myslím, že diplomantka 

věnovala zbytečně mnoho prostoru popisu různých „logopedických aktivit“ (kap. 3.5) a popisu 

logopedických vad sledovaných dětí (kap. 3.6) na úkor popisu komunikace logopedické asistentky 

v interakci s různými dětmi (to zde pojednáno pouze souhrnně v kap. 3.7 a zejm. 3.8 a 3.9). 

Na závěr si dovolím diplomantku požádat, zda by v rámci obhajoby mohla stručně nastínit, jaký je rozdíl 

(ve vzdělání, v profesním označení a v kompetencích) mezi pracovníky zabývajícími se logopedickou 

péčí v oblasti zdravotnické, v oblasti školní a v oblasti sociální. Prosím, zda by mohla diplomantka také 

uvést, z jakých zdrojů tyto informace čerpá. 

 

Závěr: Bakalářská práce Terezy Laiblové splňuje požadavky na bakalářské práce kladené a doporučuji 
ji k obhajobě.   

  

Známka: DOBŘE  

  

V Praze 4. 2. 2015                Andrea Hudáková 


