Speciální pedagogika předškolního věku

Název práce:

Logopedická péče v mateřské škole

Vedoucí práce:

Mgr. Iva Lüftnerová

Hodnoticí kritéria

A. obsahová
V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce
patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.
Práce splňuje cíle zadání.
Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu.
Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických
postupů.
Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich
diskutováno.
V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.
V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci
práce a ke stanoveným cílům.
B. formální
Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací
v rámci práce, je typograficky jednotná.
Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný.
Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený.
C. přínos práce
Tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota, využití pro praxi
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Oponentní posudek na bakalářskou práci

Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):

Práce je tradičně členěna na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části jsou shrnuty teoretické poznatky o narušené komunikční schopnosti a vadách řeči, o vývoji řeči,
souvislostech a podmínkách zdárného vývoje řeči. Nastíněny jsou možnosti ovlivňování a
podpory vývoje dětské řeči v mateřské škole. V teoretické části jsou vysvětleny základní
pojmy, avšak oblasti práce v mateřské škole není věnováno dostatek pozornosti a
v terminologii jsou určité nepřesnosti. Není dostatečně ujasněn pojem logopedická prevence
a náprava řeči v mateřských školách a kompetence pracovníků v závislosti na jejich
dosažené kvalifikaci.
Autorka využila dostupné literatury, ze které dostatečně cituje. Teoretická část splňuje
požadavky na formální zpracování bakalářské práce.
V části praktické mapuje autorka stav řeči u dětí předškolního věku a možnosti logopedické
péče v mateřských školách v malých obcích i větších městech. Výstupy průzkumu nejsou
adekvátně zpracovány. Nedošlo k porovnání dat z mateřských škol v malých obcích a
větších městech. Hypotézy nelze považovat za prokázané.
Teoretická část i uvedené a vyzkoušené postupy práce by mohly být učitelkám mateřských
škol nápomocné při orientaci v problematice ovlivňování a podpoře vývoje řeči u dětí
předškolního věku.
Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu bakalář:

ANO

Práci doporučuji k obhajobě:

ANO

Návrh klasifikačního stupně:

dobře

Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků):

Doporučuji ujasnit pojmy logopedická prevence a logopedická náprava řeči, logopedická
poradna v mateřské škole.

Datum:

10. 8. 2015

Podpis:
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