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Předložená práce je věnována tématu řečových poruch, které není v oboru APTV zcela běžné a v 

současnosti ani vyučované. Studentka si téma vybrala na základě osobní zkušenosti a zájmu o danou 

problematiku. Konzultovala často, výzkumnou část zpracovávala samostatně a položky rozhovoru 

konzultovala s pedagogy z katedry PPD.                                                                                                                     

Předložená práce má 58 stran a dvě přílohy. Obsahuje všechny náležitosti (včetně souhlasu etické komise) a 

má i velmi pěknou úpravu. V teoretické části podrobně popisuje problematiku komunikace a poruch řeči. 

Literárních zdrojů je dostatek, kladně hodnotím několik zahraničních studií. Výzkumná část je založena na 

kvalitativním přístupu. Na základě rozhovoru s dvěma probandy se snaží hodnotit efekt metody a různé 

přidružené faktory důležité pro komunikaci a celkovou kvalitu života jedinců s koktavostí. Přestože z 2 

případových studií nelze vyvozovat obecné závěry, jedná se o pěkně zpracovanou bakalářskou práci. Její 

kvalitu jen mírně snižují drobné chyby. Práci doporučuji k obhajobě. 

Otázka k obhajobě: Domníváte se, že může existovat vztah mezi poruchami řeči a dyspraxií (resp. 

motorickými kompetencemi)? Myslíte, že by bylo možné zlepšit řeč cvičením nebo nějakou formou zdravotní 

tělesné výchovy či aplikovaných pohybových aktivit?

výborně - velmi dobře
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Hodnocení efektu metody Nová mluva v léčbě koktavosti

Cílem práce bylo představit alternativní metodu skupinové léčby koktavosti s názvem "Nová mluva" a 

pokusit se zhodnotit její přínos u vybraných balbutiků. 

stupeň hodnocení


