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Identifikační číslo studenta: 14582554

Typ studijního programu: navazující magisterský
Studijní program: Speciální pedagogika
Forma studia: prezenční
Studijní obor: Speciální pedagogika
Identifikační číslo studia: 471306
Datum zápisu do studia: 30.07.2015

Název práce: Aktivní slovní zásoba vybraných slovních druhů u dětí předškolního
věku

Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Obor práce: Speciální pedagogika
Vedoucí: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Marie Komorná

Datum obhajoby : 11.09.2017 Místo obhajoby : Praha
Termín: řádný
Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce.

Zabývá se analýzou aktivní slovní zásoby v předškolním věku - u
dětí s vývojovou dysfázií a dětí intaktních. Shrnula východiska
obsažená v teoretické části práce. Uvedla hlavní výzkumné otázky,
hypotézy a postup řešení praktické části práce. Do výzkumného
šetření bylo zahrnuto 80 dětí předškolního věku, 40 dětí s vývojovou
dysfázií a 40 dětí intaktních. 
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že při koncipování teoretické části autorka prokázala
schopnost pracovat se širokým okruhem relevantní (domácí a
především i zahraniční) literatury. Vhodně je zvolena metodologie
výzkumného šetření. Samotný testový materiál se skládá ze tří
subtestů, které jsou zaměřeny na různé aspekty slovní zásoby dětí
předškolního věku. Výsledky analýzy výzkumného materiálu autorka
jasně a srozumitelně prezentuje.
Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté v posudcích. Představila
závěry diplomové práce. Interpretovala vybrané výsledky šetření.
Uvedla možnosti, jak předložený materiál použít ke zjišťování
některých slovních druhů u dětí předškolního věku odbornými
pracovníky ve školských poradenských zařízeních. Diskuze byla
zaměřena na vliv vybraných sociálních aspektů na rozsah aktivní
slovní zásoby obou sledovaných skupin. Výsledky diplomové práce
bylo doporučeno publikovat. Studentka věcně odpověděla na
předložené dotazy, diplomovou práci obhájila. 

14582554 - 471306 - Bc. Alžběta Větrovská Zemánková



Číslo zápisu / číslo ve spisu : 471306/..... NMgr

Výsledek obhajoby: výborně
Předseda komise: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D. ............................

Členové komise: PaedDr. Eva Marádová, CSc. ............................

 Mgr. Marie Komorná ............................

 PhDr. Petr Kopečný, Ph.D. ............................

 Mgr. Miroslava Kotvová ............................

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

14582554 - 471306 - Bc. Alžběta Větrovská Zemánková

http://www.tcpdf.org

