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Typ studijního programu: navazující magisterský
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Forma studia: prezenční
Studijní obor: Speciální pedagogika
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Datum zápisu do studia: 30.07.2015

Název práce: Porozumění řeči u dětí předškolního věku
Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Speciální pedagogika
Vedoucí: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Oponent(i): PhDr. Petr Kopečný, Ph.D.

Datum obhajoby : 06.06.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce,

která se zabývá porozuměním řeči u dětí předškolního věku. Shrnula
východiska obsažená v teoretické části práce. Uvedla hlavní
výzkumné otázky a postup řešení praktické části práce. Realizovala
kvantitativní výzkumné šetření. Sběr dat u 302 dětí předškolního
věku by měl sloužit ke standardizaci testu (použitého výzkumného
nástroje). 
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponenta.
Konstatováno, že výzkumné šetření kvantitativního charakteru bylo
kvalitně metodologicky zpracováno, data vyhodnocena a
okomentována. Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v
posudcích. Uvedla, jakým způsobem se do výsledků šetření mohou
promítat životní zkušenosti dítěte, případně jiné exogenní faktory.
Shrnula rozdíly, které bylo možné sledovat ve výsledcích dětí s
opožděným vývojem řeči a dětí intaktních. Diskuze byla zaměřena
na otázky časového horizontu, v němž je možné očekávat, že test
"Rozumění řeči" bude dostupný pro logopedy v rámci nabídky
standardizovaných diagnostických materiálů. Na dotazy členů
komise reagovala studentka věcně, diplomovou práci obhájila. 
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