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Datum obhajoby : 13.09.2018 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce,

která je zaměřena na možnosti vzdělávání dětí, žáků a studentů se
sluchovým a kombinovaným postižením v ČR. Shrnula východiska
obsažená v teoretické části práce. Uvedla hlavní výzkumné otázky a
postup řešení praktické části práce. Předkládá dvě případové studie
dívek se sluchovým a dalším přidruženým postižením.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Výzkumný cíl je formulován značně široce a kazuistika dvou dívek
na něj nemůže odpověď. Spojení "kvalitní informace" ve výzkumné
otázce je problematické. Zdroje nejsou citovány dle normy.
Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
obsahu pojmu "kvalitní informace" (viz výzkumná otázka č. 3).
Specifikovala faktory ovlivňující vzdělávání dětí a žáků se
sluchovým a dalším přidruženým postižením. Uvedla specifika
speciálně pedagogické intervence v případě rodiny dítěte se
sluchovým a dalším přidruženým postižením. Diskuze se týkala cíle,
použitých metod a závěrů výzkumného šetření. Na dotazy členů
komise reagovala studentka adekvátně, bakalářskou práci obhájila. 
Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: dobře

Výsledek obhajoby: dobře
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