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Posuzovaná diplomová práce o rozsahu 58 stran čerpá z 38 literárních zdrojů, z nichž 
5 je cizojazyčných a 6 internetových. 

V úvodní teoretické části nás autorka seznamuje s problematikou vývoje řeči a s 
nejčastějšími poruchami řeči, mezi které patří i koktavost. Podrobněji pak rozebírá příčiny, 
příznaky, diagnostiku a důsledky koktavosti pro jedince a popisuje jednotlivé metody léčby. 
Metoda Nová mluva je zařazena pod kapitolu Podpůrné postupy. Autorka zde přibližuje 
průběh a terapeutické postupy, využívané při léčbě koktavosti touto metodou na příslušných 
kurzech, a to jak v průběhu samotného kurzu, tak i v následujícím období. Text je přehledný, 
logicky členěný, s jasně vyznačenými přímými citacemi a se správně uvedenými odkazy na 
literární zdroje.  

V praktické části jsou uvedeny cíle, úkoly, vědecká otázka, použitá metoda a přepis 
rozhovorů dvou sledovaných probandů. Následná analýza odpovědí stručně shrnuje získané 
výsledky. V kapitole Diskuze autorka na 5 stranách textu rozebírá některé způsoby léčby 
koktavosti z hlediska efektivity, zde čerpá z poznatků teoretické části, a srovnává je s 
výsledky své případové studie. Je si vědoma omezení své práce, která plynou jednak z malého 
počtu respondentů případové studie a dále ze skutečnosti, že výsledky vycházejí pouze ze 
subjektivního hodnocení, nikoli z objektivního měření či dat. 

 
 

Připomínky a dotazy k práci: 
1. Na str. 13 u výčtu kritérií narušené komunikační schopnosti by bylo vhodnější  použití 

zkratky NKS jednotně ve všech případech. 
2. Str. 14 – v citaci se před a kol. nepíše čárka. 
3. Str. 15 – místo Cséfalvay chybně Scéfalvay. 
4. Proč jste na str. 17 ve výčtu afázií vynechala afázii Wernieckeovu? 
5. Str. 18 – nerozumím větám „Avšak u dětské afázie……“ a „Proto se zdá takto 

dysfunkční……“ 
6. Str. 26 – nerozumím větě „Úspěšná terapie spočívá……“ 
7. V kapitole Analýza rozhovoru na str. 48 by bylo vhodnější volit odbornou terminologii 

místo hovorových výrazů použitých respondenty.  
8. Str. 53 - nechápu obsah ani důvod zařazení 2. odstavce do textu. 
9. Drobné pravopisné chyby, překlepy a formulační nepřesnosti nenarušují srozumitelnost 

práce (např. str. 20, 21, 22, 25, 28, 30, 34, 36, 38, 42, 43, 46, 52, 54). 
10. Zajímalo by mě, jak dlouho funguje metoda Nová mluva, kolik absolventů přibližně 

prošlo touto terapií a zda existují nějaké oficiální údaje o její úspěšnosti. Kdo je autorka 
metody Nová mluva (vzdělání, místo působení, publikace atd.) a jakou kvalifikaci mají 
terapeuti působící na kurzech v Třinci. 

11. Prosím, popište, jak mluvili Vaši dva respondenti? 



Závěr: 
 Autorka se v posuzované bakalářské práci, která má charakter případové studie, 
zabývá hodnocením úspěšnosti metody Nová mluva v léčbě koktavosti. Vzhledem k tomu, že 
koktavost se v dětské populaci vyskytuje u více než 1 % dětí a že její terapie je často 
dlouhodobá a ne vždy efektivní, jedná se o téma závažné a hodné pozornosti. Pozitivní 
výsledky, které však nelze s ohledem na charakter práce zobecňovat, by bylo do budoucnosti 
vhodné ověřit pomocí kvalitní odborné studie. 
Studentka prokázala schopnost orientace v dané problematice, schopnost přehledně a 
systematicky třídit  informace a správně zhodnotit výsledky získané z rozhovorů. Práce po 
obsahové i formální stránce odpovídá požadavkům kladeným na bakalářskou práci, a proto ji 
doporučuji k obhajobě. 
 
 
 
V Praze dne 25.4.2018      MUDr. Michaela Malá 


