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       V rigorózní práci se autorka věnuje analýze činitelů rozvoje slovní zásoby dětí mladšího 

školního věku se zřetelem na specificky narušený vývoj řeči.  

      Rigorózní práce je zpracovaná jako teoretická studie s empirickým šetřeném, což je 

adekvátní pro řešenou problematiku. Výzkumný projekt má charakter kvantitativního 

výzkumu. Použité metody a techniky považuji vzhledem ke stanoveným cílům výzkumného 

projektu  za adekvátní.

Text je členěn do řady kapitol, dobře postavených a strukturovaných, logicky na sebe 

navazujících. V úvodních kapitolách autorka seznamuje čtenáře s teoretickými východisky. 

Jde především o aktuální charakteristiku osobnosti dítěte mladšího školního věku. Vývoj 

lexikálně sémantické roviny obsahuje vývoj řeči a vývoj pasivní a aktivní slovní zásoby. 

Pozornost je věnována specificky narušenému vývoji řeči, a to z pohledu 

etiologie,symptomatologie i  terapie. Teoretickou část textu uzavírá problematika diagnostiky 

a nutnosti využití multidisciplinárního týmu. Zvláštní pozornost je věnována logopedickému 

vyšetření s využitím různých testových baterií.   Autorka se ve svých tvrzeních odkazuje na 

výsledky  výzkumů uvedených v naší i zahraniční literatuře.     

Všechny kapitoly převážně teoretické části jsou zpracovány věcně správně, citace odpovídají 

normě. Upozorňuji  na skutečnost, že odborné zdroje jsou více než pět let staré data. Obdobné 

problematice se věnují výzkumy L. Durdilové.

Fundovaným zpracováním teoretických kapitol si autorka připravila dobrá východiska 

pro zpracování výzkumného projektu.

Empirické šetření má za cíl porovnat aktivní a pasivní slovní zásobu dětí s narušeným 

vývojem řeči a slovní zásobu dětí intaktních.

Empirická část byla realizována statistickou procedurou. Jde o kvantitativní výzkum na 

vzorku 80 dětí, rozdělených na dvě skupiny. První skupinu představují dětí s narušeným 

vývojem řeči, skupina druhá je kontrolní.  Úroveň slovní zásoby byla zjišťována pomocí 



upraveného testového materiálu The Comprehensive Receptive Vocabulary Test – Second 

Edidion (CREVT – 2).

Zjištěné výsledky jsou přehledně zpracovány a kvalifikovaně komentovány. 

 Závěry autorky považuji za aktuální přínos pro speciálně pedagogickou teorii a praxi.  Po 

stránce jazykové a grafické odpovídá předložený text požadavkům stanoveným na tento typ 

prací.

Otázka k obhajobě:

Porovnejte Vámi získané výsledky s výsledky výchozího testu u dětí z USA
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