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Trávníčková Marcela: Narativa u iedinců s dvsartrií a anartrii ve školním věku

Rozsah diplomové práce je 115 stran textu a je vyvážené rozdělen mezi
teoretickou a empirickou část.

Vteoretické části, rozdělené do šesti kapitol a řady subkapitol, autorka
shromáždila aktuálně dostupné poznatky zodborných pramenů. Jejich výčet je
dostatečný (76 titulů) vzhledem k rozsahu práce. Kapitoly jsou řazeny v logickém
sledu a tvoří nezbytný základ k vhledu do dané problematiky. Pomyslně je
koncipována ve čtyřech oddílech.

Vúvodním oddílu se autorka věnuje „neurologické" problematice - syndromudětské mozkové obrny jako hlavni příčiny vývojové dysartrie a anartie - zabývá seterminologii, formami, příčinami a projevy tohoto neurologického postižení.
V druhém „logopedickém“ oddílu autorka zpracovává ústřední téma - vývojové

dysartrie a anartie - z hlediska terminologie, klasifikace, diagnostiky, terapie,
připojuje i charakteristiky nejznámějších systémů alternativní a augmentativni
komunikace. Vkapitole „Klasifikace dysartrie“ je zavádějící uvedení klasifikace
získané dysartrie, aniž by tato skutečnost byla zmíněná.

Vnásledujícím „psychologickém" oddílu je přiléhavě popsána charakteristika
mladšího školního věku - tedy věkové kategorie zkoumané v empirické části práce -možná nadbytečné a zeširoka uvedená kapitolou o „Ontogenezi lidské psychiky".

V závěrečné „lingvistické" části“ autorka shrnuje obsah rámcových vzdělávacích
programů „Jazyková a komunikační výchova" respektive „Komunikační a slohová
výchova" na základních školách a dále podává výklad a deskripci narativ.

Vempirické části autorka realizovala průzkum, při kterém zaznamenávala ahodnotila reprodukce slyšeného textu dětí s vývojovou dysartrií a anartrii mladšího
školního věku. Realizací šetření autorka přehledně zpracovala, nechybí
charakteristika výzkumného vzorku (zajímavé bylo připojení anamnestických dat),
podrobný harmonogram průzkumu, zhodnocení reprodukcí a vyslovení závěrů.
Rozporné je jednotné hodnoceni „ano“ při spontánnim vyprávění probanda, odpovědi
na neurčitou pobídku a odpovědi na návodnou otázku. Je nesporně, že některé děti
s takto narušenou komunikační schopností nejsou schopny samostatného souvisléhořečového projevu a je třeba komunikaci podporovat otázkami, ale bylo by vhodné
vhodnocení jejich výkonů tento aspekt zohlednit například rozšířením hodnotícíškály způvodni - ano (splnil) - ne (nesplnil) na škálu širší. Přínosné by bylo
podrobnější kvalitativní hodnocení projevů děti s vývojovou dysartrií, což se může
stát vhodným podnětem pro další odbornou práci.

Celkové hodnocení práce:
l přes drobné formální (stylistické) a obsahové nedostatky, dovedla autorka

v celkové hloubkové struktuře podat práci sdělnou a svým obsahem přinosnou.

Doporučuji práci k obhajobě.
Hodnocení: výborně
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