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Posudek bakalářské práce Terezy Laiblové 

Komunikace logopeda s dítětem 

 

Bakalářská práce T. Laiblové je příspěvkem k tématu komunikace dospělých s dětmi 

v různých komunikačních situacích, které je v češtině zatím prozkoumáno jen málo. Práce se 

zabývá komplexní charakteristikou specifické komunikační situace individuální logopedické 

intervence v mateřské škole a soustřeďuje se na komunikační (a vybrané další) aktivity 

logopedické asistentky při práci s dětmi předškolního věku. Základem práce je případová studie 

analyzující hodiny jedné logopedické asistentky se čtyřmi dětmi. Práci hodnotím jako zralou, 

zdařilou a v řadě ohledů přínosnou. 

Teoretické části autorka opírá o tři relevantní okruhy: představení logopedie a jejích 

metod, a to s důrazem na logopedickou intervenci v mateřské škole, řečový vývoj dítěte a jeho 

podporu v mateřské škole podle relevantních dokumentů a tzv. řeč orientovanou na dítě, zvláště 

na řeč vyučujících v mateřské škole. Pro všechny tyto okruhy autorka dokázala zvolit vhodnou 

literaturu a vhodně ji pro bakalářskou práci zpracovat. Je přitom třeba vyzdvihnout, že ani jedno 

z těchto témat není obsahem bakalářského stupně studia oboru a autorka se v literatuře 

zorientovala samostatně. Na teoretickém úvodu oceňuji též snahu vybírat poznatky z odborné 

literatury s ohledem na další, výzkumné části práce a výklad v obou částech propojovat. 

Výzkumná část je uvedena solidním představením použitých metod a zahrnuje i diskusi 

k jejich výhodám a nevýhodám. Samotný výzkum je velmi dobře připraven a promyšlen, a to 

včetně volby rozsahu sbíraného a materiálu a výběru sledovaných dětí (dvě dívky, dva chlapci, 

od každého dítěte dvě lekce). Nechybějí informované souhlasy všech osob, jichž se výzkum týká. 

Za velmi dobrou pokládám volbu přepisovat nahrávky systémem Chat z CHILDES. Z kapitoly 

3.1.4 i z přílohy práce je zřejmé, že autorka k přepisu přistoupila velmi zodpovědně a pečlivě; 

poctivou (a nepochybně náročnou) práci s materiálem je rozhodně třeba ocenit. Kvalitně 

připravený materiál myslím zároveň dobře posloužil k další analýze a mj. umožnil autorce 

zpracovat téma specifických rysů komunikace logopedické asistentky s dětmi velmi přehledně a 

uspořádaně.  

Za jádro práce pokládám kapitoly 3.2 až 3.7, v nichž autorka zdařile představuje základní 

složky zkoumaného typu komunikační situace – charakterizuje logopedickou asistentku i 

jednotlivé děti, představuje základní strukturu logopedické „hodiny“, hlavní typy aktivit (a to 
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včetně vysvětlení jejich účelu a případných odkazů na odbornou literaturu) a reakce dětí na ně. 

Nejpodstatnější je pak analýza neverbální i verbální komunikační aktivity sledované logopedické 

asistentky. – Výklady v obou oblastech jsou přehledné, svědčí o autorčině dobré schopnosti 

pozorovat a analyzovat verbální i neverbální materiál a vystihnout podstatné jevy a rysy. Oceňuji 

mj. vztažení jednotlivých prostředků ke komunikačním záměrům či funkcím a také kladně 

hodnotím autorčina pozorování o nespisovnosti a spisovnosti. Analýza mohla být možná ještě 

detailnější, avšak vzhledem k tomu, že jde o práci bakalářskou, ji pokládám za zcela odpovídající 

tomuto typu práce. Při obhajobě by autorka mohla explicitněji uvést, zda (popř. jak) se odlišovala 

komunikace logopedické asistentky s dívkami od komunikace s chlapci, pokud je takové 

zobecnění možné. 

Práce je logicky strukturována, je vstřícná ke čtenáři, má dobrou stylizační úroveň a 

obsahuje jen minimum pravopisných atp. nedostatků. 

Bakalářská práce T. Laiblové rozhodně splňuje požadavky kladené na práce bakalářské, 

velmi ráda ji doporučuji k obhajobě. Navrhuji hodnocení výborně. 
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