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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce,
v níž se zaměřuje na poruchy polykání a poskytování logopedické
intervence v rámci terénních služeb. Shrnula obsah teoretické části
práce a uvedla postup řešení praktické části práce. Empirický
výzkum je smíšeného charakteru, závěry práce shrnují příčiny
neposkytování terénní logopedické péče u osob s dysfagií, uvádějí
specifika této formy péče a přinášejí i doporučení pro praxi.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že teoretická část práce je zpracována podrobně a
pečlivě. Může tak sloužit studentům logopedie i logopedům v praxi k
podrobnému seznámení s problematikou dysfagií. Studentka
reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích. Uvedla, v čem spatřuje
hlavní výhody terénní logopedické péče u pacientů s dysfagií.
Vyjádřila se k výhodám a nevýhodám této formy péče pro pacienty
samotné. Vyjádřila se k odborné praxi logopedů – jejich dostatečné
připravenosti k poskytování uvedené terénní služby, k potřebnosti
spolupráce s lékaři. Diskuze byla zaměřena na využitelnost
zpracované práce pro logopedickou praxi.
Studentka vhodně reagovala na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila.
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