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Název práce:

Indikátory kvality MAGISTERSKÉ práce Koef. 1 koef. 2 koef. 3 Koef. 4

Označte x, zda a v jaké míře předložená práce obsahuje 

následující znaky A-F:

Obsahuje Spíše 

obsahuj

e

Spíše ne-

obsahuje

Ne-

obsahuj

e

  A Klíčové znaky: úvodní část

A1 Zřetelné vymezení vztahu tématu k oboru speciální 

pedagogika resp. příbuzných oborů. x

A2 Jasná a zřetelná formulace tématu a cíle/cílů práce. Co 

má být ověřeno, zjištěno, čeho má být dosaženo, co 

chce autor zjistit.

x

  B

B1 Konkrétní příklady teoretických i praktických přístupů 

našich a zahraničních autorů. Práce obsahuje přehled 

názorů vztahujících se k danému tématu na základě 

odborné literatury. Přiměřený rozsah použitých zdrojů 

včetně internetu.

x

B2 Je zřetelné, kde jde o autorský text a kde o analýzu odb. 

literatury (nejedná se o souhrn mechanických výpisků 

z literatury).

x

  C

C1 Výzkumná část se vztahuje k tématu a cíli práce. x

C2 Stanovení výzkumného problému. Správná formulace 

hypotéz (pokud typ výzkumného problému umožňuje 

hypotézy formulovat).

x

C3 Použité výzkumné metody a nástroje jsou uvedené a 

zdůvodněné, způsob a obsah interpretace dat či údajů 

umožňuje zpracování závěrů.
x

Mgr. Marie Komorná

Logopedická intervence udětí v mladším školním věku                    s 

kochleárním implantátem 

Autor práce:

Bc. Ivana Lomberská

Analýza dosavadního řešení problému

Výzkumná část, pokud je obsažena

HODNOCENÍ  ZÁVĚREČNÉ  Mgr.  PRÁCE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

Pedagogická fakulta, katedra speciální pedagogiky

Oponent:

POSUDEK  OPONENTA PRÁCE
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  D

D1 Je provedena kvalitní analýza získaných faktů a údajů. x

D2 Zjištěné výsledky jsou interpretovány (např. nejde jen 

komentované vyjádření číselných údajů).
x

D3 Způsob a obsah interpretace umožňuje zpracování 

závěrů, doporučení, výstupů práce.
x

  E

E1 Závěrečná část hodnotí, zda bylo dosaženo stanoveného 

cíle práce. (Závěr práce není redukován jen na výsledky 

a interpretaci výzkumu, na potvrzení či vyvrácení 

hypotéz.)

x

E2 Výstup práce je obecně využitelný pro oblast speciální 

pedagogiky resp. příbuzných oborů.  x

E3 Přínos pro obor je formulován. x

   F Prezentace - formální úroveň práce

F1 Odpovídající jazyková úroveň, dodržení formálních 

náležitostí a struktury (titulní list, čestné prohl. resumé, 

klíčová slova, obsah aj), grafická a typografická úroveň 

práce.

x

F2 Resumé obsahuje stručný souhrn řešených a zjištěných 

skutečností (nikoliv zkrácený obsah). 
x

F3 Bibliografie uvedena dle platné normy. x

          Komentář hodnotitele :  

Celkový dojem, silné stránky, slabé stránky, originalita myšlenek apod. Vedoucí práce může   

vyjádřit,  zda autor pracoval samostatně, práci si náležitě organizoval, byl kreativní apod.  

Otázky k obhajobě MAGISTERSKÉ práce:

Analytická část 

CELKOVÉ HODNOCENÍ: navrhovaný klasifikační stupeň: 

Jaká doporučení navrhujete, aby u dětí po kochleární implantaci byla zajištěna skutečně 

komplexní logopedická terapie? Jaká pravidla by měla být nastavena, aby všechny „složky“, 

které se na logopedické intervenci dítěte po kochleární implantaci podílejí (Centrum 

kochleárních implantací, pracoviště klinické logopedie, SPC, škola, rodina,…), skutečně 

kooperovaly tak, aby logopedická intervence byla u dětí po kochleární implantaci maximálně 

efektivní? 

Závěry a zhodnocení přínosu práce pro obor

V teoretické části diplomantka přehledně představuje terminologii vztahující se k anatomii a fyziologii 

sluchu, ke sluchovým vadám a poruchám a možnostem jejich kompenzace. Zvláštní pozornost je 

věnována problematice kochleární implantace a přehledu modelů implantačních systémů aktuálně 

dostupných v ČR. V souladu s tématem práce autorka charakterizuje také specifika mladšího školního 

věku. Hlavní pozornost je pak věnována předimplantační a poimplantační rehabilitaci v rámci 

logopedické intervence u dětí s KI.

Výzkumné šetření v praktické části bylo realizováno prostřednictvím tzv. smíšeného dotazníku, 

respondenty byli rodiče 41 implantovaných dětí ve věkovém rozmezí 6 – 12 let. Zjištění získaná 

dotazníkovým šetřením vhodně dokreslují kazuisticky dvou dětí s KI. 

V kap. 5.4 diplomantka interpretuje výsledky výzkumného šetření a hodnotí platnost ověřovaných 

předpokladů. Z výstupů výzkumného šetření dle autorky vyplývá rozdílnost v míře komplexnosti 

logopedické intervence poskytované dětem po kochleární implantaci jednotlivými pracovišti i to, že 

logopedická intervence u konkrétních dětí do značné míry závisí na konkrétní situaci implantovaného 

dítěte, jeho komunikačních schopnostech a osobnostních rysech. 

Práce je pečlivě zpracovaná, jednotlivé kapitoly na sebe logicky navazují, také po formální stránce má 

práce velmi dobrou úroveň, vytknout lze jen drobné nedostatky v interpunkci.

Práce I. Lomberské splňuje požadavky kladené na diplomové práce a lze ji doporučit k obhajobě.    
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Dne: Podpis:

Jaká doporučení navrhujete, aby u dětí po kochleární implantaci byla zajištěna skutečně 

komplexní logopedická terapie? Jaká pravidla by měla být nastavena, aby všechny „složky“, 

které se na logopedické intervenci dítěte po kochleární implantaci podílejí (Centrum 

kochleárních implantací, pracoviště klinické logopedie, SPC, škola, rodina,…), skutečně 

kooperovaly tak, aby logopedická intervence byla u dětí po kochleární implantaci maximálně 

efektivní? 

Stránka 3 ze 2


