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Název práce: Význam znakového jazyka v rehabilitaci před a po kochleární
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Jazyk práce: čeština
Jazyk obhajoby: čeština
Vedoucí: doc. PhDr. Kateřina Hádková, Ph.D.
Oponent(i): Mgr. Marie Komorná

Datum obhajoby : 03.09.2019 Místo obhajoby : Praha
Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy bakalářské práce,

v níž se věnuje problematice komunikace dítěte s oboustranným
kochleárním implantátem. Shrnula východiska obsažená v teoretické
části práce. Uvedla hlavní výzkumné otázky a postup řešení
praktické části práce, která je koncipována jako případová studie
chlapce v předškolním věku (ročník 2014) po oboustranné kochleární
implantaci.Použita je kvalitativní metoda zkoumání, zahrnuje
rozhovor, pozorování a analýzu dokumentů.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky. Bylo
upozorněno na problém současného používání komunikace ve
znakovém jazyce a mluveného projevu. Studentka odpověděla na
dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k významu používání
znakového jazyka v komunikaci dětí s kochleárními implantáty.
Vyjádřila se ke komunikačním nuancím - český znakový jazyk,
znakovaná čeština a simultánní užívání znaků a mluveného jazyka.
Uvedla, v čem na základě zjištění z výzkumu spočívá přínos užívání
znaků (znakování) jako nástroje komunikace před kochleární
implantací a po ní. Studentka věcně odpověděla dotazy členů komise,
bakalářskou práci obhájila.
Všichni členové komise hlasovali o výsledku a shodli se na
hodnocení: výborně
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Výsledek obhajoby: výborně (1)

Předseda komise: doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D. ............................

Členové komise: PaedDr. Eva Marádová, CSc. ............................

 PhDr. Zbyněk Němec, Ph.D. ............................

 prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. ............................
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