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pro vysoký počet hodnocených parametrů nižší přehlednost výsledků

výsledky jsou v diskuzi relevantně konfrontovány s již publikovanými pracemi

stupeň hodnocení

pozitivně hodnotím schopnost diplomantky mezioborově spolupracovat s logopedy a získat nadstandardní počet 
anketních šetření při výzkumu v terénu

Jedná se o zpracování anketních šetření velkého souboru dětí s logopedickou vadou, který naznačuje souvislosti ve 
stavu logopedických vad a poruch pohybového aparátu současné dětské populace. Pokud by byly výsledky statisticky 
zpracované, určitě by mohly být i publikovány. 
Jak reagovaly logopedky na výzkum, který hledal spojení mezi logopedickými vadami, rizikovými faktory v anamnéze 
a poruchami pohybového aparátu? Pokud by někdo chtěl v tématu pokračovat, co byste mu doporučila? Dokázala 
byste z výsledků práce navrhnout doporučení pro mezioborovou spolupráci logopedů a fyzioterapeutů, popř. jiných 
odborníků? 
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3 tabulky, 37 grafů, 4 přílohy

Vztah mezi výskytem logopedických vad a motorikou u dětí

Cílem této diplomové práce je zjistit, jaký je výskyt rizikových faktorů vzniku logopedických vad u dětí v České 
republice a jaké obtíže tyto děti mohou mít, v obojím případě s důrazem na ty, se kterými se může setkat či které 
může ovlivnit fyzioterapeut. Jedná se především a pre- a perinatální komplikace, komplikace v průběhu raného 
psychomotorického vývoje a motorické obtíže dítěte.
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