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Průběh obhajoby: Studentka představila cíle, metody řešení a výstupy diplomové práce,
v níž se zaměřuje na multioborovou spolupráci a péči o pacienty s
amyotrofickou laterální sklerózou. Shrnula obsah teoretické části
práce a uvedla postup řešení praktické části práce. Pomocí dvou
kazuistik pacientů představuje problematiku sledovaného
onemocnění v celé šíři, pozornost věnuje narušené komunikační
schopnosti a poruchám polykání.
Komise byla seznámena s posudky vedoucí práce a oponentky.
Konstatováno, že DP byla konzultována s Mgr. Baborovou, která
poskytuje logopedickou intervenci pacientům s ALS ve VFN v
Praze. Práce je zpracována kvalitně, jak teoretická část na podkladě
analýzy množství zahraničních zdrojů, tak praktická část práce.
Autorce se podařilo formulovat závěry a doporučení pro praxi, a dále
poskytnout studijní materiál pro přípravu budoucích logopedů.
Studentka reagovala na dotazy zahrnuté v posudcích. Vyjádřila se k
problematice dostupnosti terénní logopedické péče pro pacienty s
ALS. Diskuze byla zaměřena na informační materiál - brožuru pro
pacienty s ALS a pro pečující osoby a na možnost zjištění DP
publikovat.
Studentka vhodně reagovala na předložené dotazy, diplomovou práci
obhájila.
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