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Zabývá se socializací dítěte předškolního věku s mentálním
postižením a kombinovaným postižením v porovnání s intaktními
vrstevníky. Shrnula východiska obsažená v teoretické části práce.
Uvedla hlavní výzkumné otázky a postup řešení praktické části
práce. Šetření realizovala metodou pozorování vybraných skupin dětí
a dotazníky pro pedagogy a rodiče těchto dětí zaměřené.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatován problém s formulací hypotéz v kvalitativním šetření.
Výzkumnými prostředími byly dvě mateřské školy speciální a jedna
mateřská škola s integrací. Studentka odpověděla na dotazy zahrnuté
v posudcích. Vyjádřila se k formulaci hypotéz. Shrnula současné
teoretické ukotvení při vzdělávání dětí s mentálním a kombinovaným
postižením v předškolním věku ve srovnání s výsledky vlastního
šetření. Diskuze byla zaměřena na otázky metodologické, na možný
přínos práce pro rozvoj oboru speciální pedagogiky. Na další dotazy
členů komise reagovala studentka adekvátně, bakalářskou práci
obhájila. 
Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: velmi dobře
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